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 داع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح سس( ۱
 دستت 0

 يدنسلا مامإلل

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 رورش نم هللاب ذوعنو 2 هرفختسنو ‹ هنیعتسو ۰ هدمخ « هلل دما

 الف للضی نمو « هل لضم الف هللا هدهي نم 5 انلامعأ تائيس نمو 2 اتسفنآ
 . هل يداه

 . هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 و

 مو ال تومن الو متاقثت قح هلآ وقتا اونم نیدلآ اهیاتی»
 ]°1 [۱۰۲:نارمع لآ] 4 چ) َنوُمِلَسُم

 هدیو سفت نت مکقلخ یی بر وقتا ساتن ١
 کا 1 اونو سن ایک الاجر اًمُهَتِم گو اَهَجَِيَر اهتم َقلَحَو ص ۱1

 . ١[ :ءاسنلا] بی اير مک ناک ھآ نا ماسال مي نول ءاسن
 حلصت ي اًديِدّس لوق و وق اولوقو هللا اوم رفت أوما نيد اها )
 راف دقق مهلوس هلآ عطب نمو كو مكل رفع ريفيو ركع مك

 [۷۰-۷۱ :بازحأل] 4 @ اًميِظَع ازرق
 : دعب امأ

 رشو « ل دمحم يده يدبلا ريخو « هللا مالك مالكلا قدصأ نإف
 يف ةلالض لكو « ةلالض ةعدب لكو « ةعدب ةثدحم لكو « اهتاثدحم رومألا
 . رانلا

 لازت ال » : 98 لا لوسر ا لاق و نابوث نمف : دیس مج

 « هللا رمأ

 . يطوبيسلا ( ۸۱ مقر ) ةرئانتملا راهزألا فطق : رظنا . رتاوتم ثيدح (۱)
 . ( ٠٤١ مقر ) رتاوتلا مظن : يف يناتكلاو



 ) : ( دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام مال

 . « قحلا ىلع نیرهاظ يتمأ نم ةفئاط لازت ال » : هك يبنلا
 ٩۲ « ثيدحلا لهأ مه : يلع لاقف
 لهآ نأ - ةملكلا هذه ترتاوت دقو - هنع هللا افع - مقارلا لاق

 مامإلا 08 مهنم هتمئأو مالسإلا خویش نع - ةروصنملا ةفئاطلا مه ثيدحلا

 ليعامسإ نب دمحم مامالاو 3 كرابملا نب هللادبع مامإلاو 3 لبنح نب دمحأ

 مامإلاو 3 نوراه نب ديزي مامإلاو 2 نانس نب دمحأ مامإلاو 1 يراخبلا
 رداقلادبع مامالاو 1 يدادغبلا بيطخلا مامإلاو 4 یناعمسلا رفظلاوبآ

 رکذ دقلو 1 “رشک مهریغو 3 يبهذلاو ريثك نباو 3 ميقلا نبا هذيمالتو

 ( ثيدحلا باحصأ فرش ) باتك يف هللا همحر - يدادغبلا بيطخلا مامإلا
 : هلاق ام ناكو « افصو نيعبرأ نم رثكأ ثيدحلا لهأل

 يف دجول 2 نيثدحملاو ءاهقفلا راثآ ىفتقاو 2 نيملاعلا بر لوسر ةنس بلطو

 ثيدحلا نأل ؛ هآر يذلا هيأر نع رثالاب یفتکاو ۰ هاوس امع هینغیام كلذ

 « دیعولاو دعولا هوجو نم ءاج ام نایبو 3 ديحوتلا لوصأ ةفرعم

 تافص نع رابخإلاو « نيدحلملا تالاقم نع ىلاعت نيملاعلا بر تافصو

 )١( مقر ) يذمرتلا ننس ۲۲۲۹ ( .

 ) )۲رظنا :

 يدادخبلا بیطخلل / ثيدحلا باحصأ فرش -أ .

. 
 يولهدلا مامإلل / ثيدحلا لهأ اهنأو ةيجانلا ةقرفلا نييعتو ثيدحلا لهأ خيرات -ب

 يناعمسلا رفظلا يبأل / ثيدحلا باحصأل راصتنالا -ج .



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سس ا( ۷ (

 يدنسلا مامإلل

 يف هللا قلخ امو « راجفلاو نيقتملل امهيف هللا دعآ امو « رانلاو ةنحبا

 ةكئالملا ركذو « تايآلا ميظعو بئاجعلا فونص نم تاوامسلاو نيضرألا

 . ثيدحلا يفو « نيحبسملاو نيفاصلا تعنو « نيبرقملا
 مالكو « ءاغلبلا ظعاومو « ءايلوألاو داهزلا رابخأو « ءايبنألا صصق

 ؛ ممألا يف نيمدقتملا صيصاقأو « مجعلاو برعلا كولم رییسو « ءاهقفلا

 هبطخو « هاياضقو هماكحأ لمجو « هایارسو <« ي لوسرلا يزاغم حرشو
 هراهصأو « هدالوأو هجاوزأ ةدعو « هتازجعمو همالعأو « هتاظعو

 غلبمو « مهبقانمو مهرابخآ حرشو « مهرثآمو مهلئاضف ركذو < هباحصأو
 . مهباسنأ نايبو « مهرامعأ

 ليواقأو « ميكحلا ركذلاو أبنلا نم هيف امو « ميظعلا نآرقلا ريسفت هيفو
 دحاو لك لوق ىلإ بهذ نم ةيمستو « مهنع ةظوفحا ماكحألا يف ةباحصلا

 : نيدهتجملا ءاهقفلاو نيفلاخلا ةمئألا نم مهنم

 . ةعينش ةعدب لك مهب مدهو « ةعيرشلا ناكرأ هلهأ ىلاعت هللا لعج دقو
 يف نودهتجلاو « هتمأو الو يبنلا نيب ةطساولاو « هتقيلخ نم هللا ءانمأ مهف
 . هتلم ظفح

 مهبهاذمو « ةرهاب مهتايآو « ةرئاس مهلئاضفو « ةرهاز مهراونأ

 ر . ةرهاق مهججحو « ةرهاظ

 ؛ هيلع فکعت ايأر نسحتست وأ  هيلإ عجرت ىوه ىلإ زيحتت ةئف لكو
 , مهتجح ةنسلاو « مهتدع باتكلا ناف ؛ !! ثيدحلا باحصأ ىوس

 ىلإ نوتفتلي الو « ءاوهألا ىلع نوجرعي ال مهتبسن هيلإو « مهتئف لوسرلاو
 هيلع نونومأملا مهو <« و لوسرلا نع اوور ام مهنم لبقي « ءارآلا

 . هتلمحو ملعلا ةيعوأو « هتنزخو نيدلا ةظفح « لودعلاو

 لوبقلا وهف هب اومكح امف « عوجرلا مهيلإ ناك ثيدح يف فلتخا اذإ

 ‹ ةليبق يف دهازو « هيبن عيفر مامإو « هيقف ملاع لك مهنم . عومسلاو
 روهمجلا مهو « نسحم بيطخو « نقتم ئراقو « ةليضفب صوصخو



 ) ۸ / دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 « رهاظتي مهداقتعاب عدتبم لكو « ميقتسملا ليبسلا مهليبسو ۰ ميظعلا
 نمو « هللا همصق مهداك نم « رساجتي ال مهبهاذم ريغب حاصفإلا ىلعو
 « مهلزتعا نم حلفي الو « مبلذخ نم مهرضي ال « هللا هلذخ مهدناع
 هللا ناو « ريسح مهيلإ ءوسلاب رظانلا رصبو « ريقف ِ ريقف مهداشرإ ىلإ هنيدل طاع

 ' ریدقل مهرصن ىلع
 شو ؛ دحأ اهيف مهكراشي مل « صئاصخم ثيدحلا لهأ صح دقو

 . برغمو قرشم نيب ناتش ناتشو «ةبغاشلا فلاخملاو « هقفاوملا هباشملا ةياغ
 : صئاصخلا هذه نمو

 : هتظفحو نيدلا ةلقن مه ثيدحلا لهأ -
 . اهخیلبتو هتنس ظفح ىلع هيبن ءانمأو « هنيد ىلع هللا ءانمأ مهف
 : - هللا همحر - ةبيتق نبا هلاق ام لمجأ نمو

 نم هوعبتتو « هتهجو نم قحلا اوسمتلا مهنإف ثيدحلا باحصأ امآف) ۰
 هراثآل مهبلطو < ف هللا لوسر ننس مهعابتاب ىلاعت هللا نم اويرقتو « هناظم
 يف ايوقم الجار مهنم دحاولا لحري « ابرغو اقرشو « ارحبو ارب « هرابخأو
 ابل لقانلا نم اهذخأي ىتح « ةدحاولا ةنسلا وأ ۰ دحاولا ربخلا بلط
 اومهف ىتح < اهل ثحبلاو رابخألا نع ريقنتلا يف اولازی مل مث ۰ ةهفاشم

 ءاهقفلا نم اهفلاخ نم اوفرعو « اهخوسنمو اهخسانو « اهميقسو اهحيحص
 قسبو « ًايفاع ناك نأ دعب قحلا مجن یتح ؛ كلذ ىلع !وهبنف « « يأرلا ىلإ
 نم نئسلل داقناو « ًاقرفتم اهنع ناك نأ دعب عمتجاو « اسراد ناك نأ دعب

 لوسر لوقب مكحو « الفاغ اهنع ناك نم اهيلع هبنتو « اضرعم اهنع ناك
 ىلع فالخ هيف ناك ناو « نالفو نالف لوقب مكحي ناك نأ دعب دو هللا
 ھا. ( 25 هللا لوسر

 . ( ۷-۹ ص ) ثيدحلا باحصأ فرش (۱)

 . ( 78 ص ) ثيدحلا فلتخم ليوأت (۲)



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سس( (

 يدنسلا مامإلل

 : - هللا همحر - يدادغبلا بيطخلا لاقو

 فرصو « نيدلا سارخ ةروصنملا ةفئاطلا « نيملاعلا بر لعج دقف )

 نيعباتلاو ةباحصلا راثآ مهئافتقاو نيتملا عرشلاب مهكسمتل نيدناعملا ديك مهنع

 « راحبلاو يراربلا بوكرو « رافقلاو زوافملا عطقو « راثآلا ظفح مهنأشف

 اولبق « یوه الو يأر ىلإ هنع نوجرمی ال . ىفطصملا عرش ام سابتقا يف

 اهلصأ كلذب اوتبث ىتح « القنو اظفح هتنس اوسرحو « المعو الوق هتعيرش

 اهنم سيل ام ةعيرشلاب طلخي نأ موري دحلم نم مك « اهلهأو اهب قحأ اوناكو
 نوماوقلاو « اهناكرأل ظافحلا مهف ؛ اهنع ثيدحلا باحصأب بذي ىلاعت هللاو

 كئلوأ . نولضاني اهنود مهف « اهنع عافدلا نع فدص اذإ « اهنأشو اهرمأب

 . هأ . ۳( نوبلاغلا مه هللا بزح نإ الأ هللا بزح
 همحر - يزارلا متاح يبأ مامإلا ىلإ - هدانسإب - بيطخلا قاس دقو

 : لاق هنأ - هللا

 راثآ نوظفحي ءانمأ « مدآ هللا قلخ نأ ذنم ممألا نم ةمأ يف نكي مل )

 ۱ . ةمألا هذه يف الا « لسرلا

 ؟ حصي الو هل لصأ ال اثيدح اوور امر ! متاح ابأ اي : لجر هل لاقف

 كلذ مهتياورف ۲ میقسلا نم حیحصلا نوفرعی مهژاملع : لاقف

 مساقلا - لاق مث « اهوظفحو راثآلا اوزیم مهنآ مهدعب نمل نيبتيل « ةفرعملل

 . 25 هللا لوسر راثآ ظفح يف ادهتج هللاو ناك « ةعرزابآ هللا محر - رادنب نب

 : لاق - هللا همحر - يبيرخلا دواد نب هللادبع مامالا ىلإ هدانسإبو

 مه ملعلا ةلمحو ثيدحلا باحصأ نأ : انقوف نمو انتمئأ نم تعمس )

 . ( اولمعو اوملع ام هيبن ةنس ظافحو « هنيد ىلع هللا ءانمأ

 .( ۱۰ ص) ثيدحلا باحصأ فرش (۱)



 ) 1 :دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : لاق - هللا همحر - يناذمبلا سمهك مامإلا ىلإ هدانسإبو
 ءافعض يف دعي هنإف نيدلا ةظفح ثيدحلا لهأ نأ ققحتي مل نم )

 لَن هللا » لي هيبنل ىلاعت هللا لوقي ؛ نيدب هللا نونيدي ال نيذلا نيكاسملا

 : [۲۲:ررل] 4 اًبَمك ثیدحلآ سخا

 . «.. لجو زع هللا نع ليئاربج ينثدح » : 4 هللا لوسر لوقيو
 : لاق - هللا همحر -- يروثلا نايفس ىلإ هدانسإب قاسو

 . ( ضرألا سارح ثيدحلا باحصأو « ءامسلا سارح ةكئالملا )
 : - هللا همحر - عيرز نب ديزي لاقو

 . ( ديناسألا باحصأ نيدلا اذه ناسرفو ناسرف نيد لكل )

 : لاق - هللا همحر - يعفاشلا مامإلا ىلإ هدنسب قاسو

 .( ًايح  يبنلا تيأر ينأكف ۰ ثيدحلا باحصأ نم الجر تیر اذإ )
 هنأ - هللا همحر - نئسلا بحاص - دواد يبأ مامالا ىلإ هدنسب قاسو

 : لاق

 نيذلا ثيدحلا باحصأ ينعي ؛ مالسإلا سردن ال ةباّصيلا هذه الول )
 ."” ( راثآلا نوبتكي

OG 

 . ( ٤٤ ص) ثيدحلا باحصأ فرش (۱)



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سس( ۱ (

 يدنسلا مامإلل

 فالتنا لهأ ثیدحلا لهأ نأ نایب

 هيلع تابثلاو قحلا لهأ مهنأو قافتاو

 : - هللا همحر - يناعمسلا دمحم نب روصنم رفظملاوبأ مامإلا لاق

 لتس نيح 8 يبنلا نأ ب , مدقت مالك - احاضيإ انلق ام ديزي يذلاو )
 ۷ « يباحصأو هيلع انآ ام » : لاق ةيجانلا ةقرفلا نع

 . يباحصأو هيلع انآ ام ىلع ناك نم : ینعم

 قيرط سیلو « هباحصأو ل هلا لوسر هيلع ناك ام فّرعت نم دبالف
 . كلذ ىلإ عوجرلا بجیف لقنلا الإ هتفرعم

 ۲۳۳ « هلهأ رمألا اوعزانت ال » : لَو يبنلا لاق دقو
 ةمألا هذه يف ودق اوراص نيذلا ء ءاهقفلا بهاذم ةفرعم يف مجری امكف

 ةفرعم يف عجريو « ةغللا لهأ ىلإ ةغللا ةفرعم يف عجریو « هقفلا لهأ ىلإ
 لوسر هيلع ناك ام ةفرعم يف عجرپ نأ بجي كلذكف < ‹ وحنلا لهأ ىلإ وحنلا

 « نأشلا اذهب اوُنُع مهنأل ؛ ةياورلاو لقنلا لهأ ىلإ هباحصأو ولو هللا
 يبنلا ملع سردن ال مه الولو « هلقنو هع صحشتلاو هم او ها

 . هتقيرطو هتنس ىلع دحأ فقي ملو « 5

 : لئاق لاق نإف

 يف مهنم دحاو لك قيرطو « ءاهقفلا لوق ىلع نوعمجم هقفلا لهأ نإ

 وحنلا يف نييفوكلاو نييرصبلا قيرط ىلع نوعمجم : وحنلا لهأو « عورفلا

 )١( مقر ) دواد يبأ دنع هوحنبو ( ۲۹6۱ مقر ) يذمرتلا ظفللا اذهب هجرخأ 4045 (2

 ةجام نبا ( ۲۰ مقرب ) ًاضيأ يذمرتلاو )۱۳۲۱/۲( .

 مقر ) ينابلألاو (۳۹۵/۳) یواتفلا يف امك . ةيميت نبا مالسالا خيش ثيدحلا ححص دقو ۲۰۳ ۰

  )۱۸۹۲ ۶ةحيحصلا ةلسلسلا .

 . ۷۲۰۰ ۰۷۰۵۱/۱۳) يراخبلا هجرخآ (۲)



 ) ۲ دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 مهیمدقتم نم مهنم دحاو لك قیرط ىلع نوعمج مالکلا لهأ كلذكو
 ۰ و

 يع نام ىلع مالسإلا لأ عمتي ملف ئاقعلا ىلإ جرب امان ١
 « هتلم ىلإ بستنيو « هنيد يعدي قيرف ناك لب « هباحصأو 94 هللا لوسر
 ىلع ناك نمو هتقيرط انعبتاو كو هللا لوسر ةلمب انسكمت نيذلا نحن : لوقیو
 يذلا اذه رابتعا زجي ملف ؛ ىوه بحاص عدتبم وهف هيلع نحن ام ريغ
 . متلق امب هيف انعزانت

 : باوجلا

 هيلع ناك ام وه هدقتعي يذلا نأ يعدي امنإ . ةعدتبلا نم قيرف لك نإ
 - ءادأ - يف نومزتلم « مالسالا ةعيرش نوعدي مهلك مهنأل ؛ و هللا لوسر
 مهب تقرفت قرطلا نأ ريغ « قحا وه كو دمحم هب ءاج ام نأ نوري اهرئاعش
 قيرف لك معزف « هلوسرو هللا هب نذأي مل ام نيدلا يف اوئدحأو ۰ كلذ دعب
 وه كك هللا لوسر هب ماق يذلا قلا نأو ۰ مالسإلا ةعيرشب كسمتلا وه هنأ
 الإ ةحيحصلا ةديقعلاو قحلا نوكي نأ ىبأ هللا نأ ريغ « هلحتنيو هدقتعي يذلا
 « فلس نع ًافلخ مهدئاقعو مهنيد اوذخأ مهنأل « راثآلاو ثيدحلا لهأ عم
 باحصأ نع نوعباتلا ذخأو « نيعباتلا ىلإ اوهتنا نأ ىلإ نرق نع انرقو
 لوسر نع و هللا لوسر باح صأ هذخأو « و هلل ل وسر
 . لک هللا

 . ثيدحلا باحصأ هکلس يذلا قیرطلا اذه الإ میوقلا طارصلاو میقتسلا نيدلا نم « سانلا لو هللا لوسر هيلإ اعد ام ةفرعم ىلإ قیرط الو
 میلوقعم ىلإ اوعجر مهنال « هقيرطب ال نيدلا اوبلطف قرفلا رئاس امأو

 باتکلا نم ايش اوعمس اذإف لب نم نيدلا اوبلطف ۰ مهئارآو مهرطاوخو
 ةديعبلا تاليوأتلاب هوفرح هلوبق ىلإ اورطضا نإف « هودر مهلوقع نازيم يف مقتسي مل ناو « هولبق ماقتسا ناف « مهلوقع رايعم ىلع هوضرع ةنسلاو



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح مس 6 ( ١

 يدنسلا مامإلل

 ءارو نيدلا اوذبنو « هنع اوغازو « قحلا نع اوداحف « ةركنتسملا یناعلاو

 . نوفصي امع هللا ىلاعت . مهمادقأ تحت ةنسلا اولعجو « مهروهظ
 نم نيدلا اوبلطو « مهمامإ ةنسلاو باتكلا اولعجف : قحلا لهأ امأو

 باتکلا ىلع هوضرع مهرطاوخو مهلوقعم نم مهل عقو امو « امهلبق
 ثيح - لجو زع - هللا اوركشو « هولبق امہل اقفاوم هودجو ناف « ةنسلاو
 اولبقأو مهل عقو ام اوكرت امبل افلاخم هودجو ناو « هيلإ مهقفوو كلذ مهارأ
 . مهسفنأ ىلع ةمهتلاب اوعجرو « ةنسلاو باتكلا ىلع

 يري دق ناسنالا يأرو « قحلا ىلإ الإ نايدهي ال ةنسلاو باتكلا ناف

 . لطابلا يري دقو قحلا

 : ةفرعلا يف هنامز دحاو وهو « ینارادلا ناميلس ىبأ لوق ىنعم اذهو

 ةنسلاو باتكلا نم نيدهاش اهنم تبلط الإ ءىشب ىسفن ینتثدح ام )
 . هانعم اذه مالك وأ ( اهرح يف هتددر الإو امهب تت ناف

 : قحلا ىلع مه ثيدحلا لهأ نأ ىلع لدياممو ©
 مهميدق « مهرخآ ىلإ مبلوأ نم ةفنصملا مهبتك عيمج تعلاط ول كنأ

 « رايدلا يف مهنيب ام دعابتو مهنامزو مهنإدلب فالتخا عم « مهثيدحو

 ىلع داقتعالا نایب يف مهتدجو « راطقألا نم ارطق مهنم دحاو لك نوكسو

 الو اهنع نوديحي ال ةقيرط ىلع هيف نورجي « دحاو طمنو « ةدحاو ةريتو

 افالتخا مهنيب ىرت ال « دحاو مهلعفو دحاو كلذ يف مبلوق < ‹ اهيف نوليمي

 مهتنسلأ ىلع ىرج ام تعمج ول لب « لق ناو « ام ءيش يف اقرفت الو
 ناسل ىلع ىرجو « دحاو بلق نم ءاج هنأك هتدجو مهفلس نع هولقنو

 اذه نم نيبأ ليلد قحلا ىلع لهو « دحاو

 . ( اهرظناف ةمهم ةمتت همالكلو - 4۷ - ۲ ص ) ثيدحلا باحصأل راصتنالا (۱)

 . ةياغلل ةمهم يهف ةمدقملا « ةبيتق نبا / ثيدحلا فلتخم ليوأت - : هدئافلل رظناو

 . يولهدلا دمحم نب دمحأ ةمالعلل / ثيدحلا لهأ خيراتو -

 . ةياغلل ديفم وهو . لومازاب رمع نب دمحم روتكدلل / ثيدحلا لهأل راصتنالا -



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح
 سس ۳۳0۳

 يدنسلا مامإلل

 انرشحو اهلهآ نم هللا انلعج « ةفئاطلا هذه لضف يف مدقت اب يفتكأو

 . لَو هللادبع نب دمحم اهمامإ عم
 سان لڪ ًأوعد موي > لیزنستلا مكحم يف لوقي ذإ هللا ىدصو 0 4 همم ى- ۰ ھه 0 5

 : ةيآلا هذه ىلع - هللا همحر - ریثک نبا ظفاحلا لاق ۰ 4 خهملماپ
 نأل « ثيدحلا باحصأل فرش ربكأ اذه : فلسلا ضعب لاقو )

 . ( لو يبنلا مهمامإ

 مالكلاو !؟ ال ملو « حرشنيل ردصلا نو « برطيل بلقلا ناو اذه

 افارتعاو « قالطإلا ىلع قلخلا لضفأو « هللا مالك دعب قلخلا مالك لضفأ

 : همركو هتنمو هللا لضفب

 « يرافظأ ةموعن ذنم - ثيدحلا ملع - ملعلا اذه يلإ هللا ببح دقف
 هتنمو هللا لضف ىلإ عج ار اذهو « ( ةرشع ةيناثلا ) زواجتآ مل كاذ دل انأو

 لمملاو معلا ينقزرو  هلوسر ةنسو هباتك ماذخ نم هلل ينلعج ؛ يلع

 . ةنسلاو ديحوتلا ىلع ينتامأو « هنيدل ةوعدلاو

 يع ملعلا اذه لا دف : ةرخآلاو ايندلا يف هوجرأ اب ؛ ؛ "يل هتراشبو ( ًاماع

 ؛ باتكلا اذه جارخإ تببحأف . لجو زع هللا ىقلأ نأ ىلإ « يسفن ىلإ

 < نيدلا اذبل همدقن « بجاو لقأ اذهو « كي هيبن ةنسل ةمدخو « ملعلل ارشن

 . نيملسملا ءاملعلو

 . ءازجلا ريخ مالسإلا نعو انع مهازجو هللا مهمحرف « انئالضفو « انئالجأو

 . (05/7) ريثك نبا ریسفت (۱)



 دیم دعم دنا نمداشارص ب سس سر
 يدنسلا مام مال

 مامالا لاق امك - لوقي نأ ملع بلاط لک ىلع بجاوو - لوقآو -
 مامإلا حیحص حرشل هتمدقم يف (-ه۷۸۱ ت ) ينامركلا فسوی نب دمحم

 : میظعلا باتکلا اذه حرشل هقبس نم رکذ دقو - هللا همحر - يراخبلا

 نم سمتلم « تاقراشلا مهراونآ عماول نم سبتقم ينإو فيكو )
 نعو مهنع هللا يضر - ةوسألا مهبو ةودقلا مهف « تاقرابلا مهراثآ عماوج

 اهتمدخ يف اوسنو ۰ تاولفلا اهلیصح يف اوباج ةمئأ : - انفالسأ عیمج

 مظن يف اولاجأف « رباحملا اورماسو « رتافدلا اوسرامو « تاوهشلاو تاذللا

 اوفقوو « مهرامعأ اهدراوش صانتقا ىلع اوقفنأو « مهراكفأ اهدئالق

 ‹ اولصفو اولصأو « اوغلبو اوذخأف « مهراهنو مهليل اهدباوأ دييقتل

 « اوفنصو اوفلأو « اونقتأو اوعضوو « اوننفو اوعمجو « اوسسأو اودهمو
 . اوحقنو اوححصو اوبوبو اوعرفو « اونودو اوبترو

 صقنلاو فيحصتلا نع اهوظفحو < داسفلاو فيرحتلا نع اهوناص

 ۰ ةّركلا اپل هللا در : ةرّثِْفلا نم ءيش اهلو مبل ضرع املكو ‹ دايدزالاو

 ةيفاض « عراشملا ةيفاص انيلإ تلصو ىتح « ةرصنلاو ةنوعملا مبل لمكأو

 يحض اهفئاطل ضايحو « ةعرم حبصت اهفئاحص ضايرو ۰ عرادلا

 ةرخآلا يف ةفيرشلا مهراطخأ عفرو « ةرخافلا مهرادقآ هللا مظعف « ةعّرْبم

 نیقیدصلاو نییبنلا نم مهیلع معنأ نیذلا عم ۰ نييلع يف مهتاجرد ىلعأو

 . هأ ( .. نيحلاصلاو ءادهشلاو

2 2 2 



 ۳ / دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح
 يدنسلا مامإلل

 باتکلا يف يلمع

 : ىلإ باتكلا اذه يف لمعلا تمسق *

 . سراهفو ۰ نيمسقو « ةمدقم
 : ىلع لمتشت ةمدقملا *

 جاهنلاو « ثحبلا ةطخو ( ةياردو ةياور ثيدحلا ملع ) عوضوملا ةيمهأ
 : كلذ يف عبتملا

 : لوصف ةئالث ىلع تش : لوألا مسقلا
 : ثحابم ةدع هيفو . لوألا لصفلا
 . كي یبنلا نم برقلاو دانسالا ولع لضف : لوألا ثحبلا ۰

 ۱ . ةزاجالا فیرعت : يناثلا ثحبلا _ ٩
 . ةزاجالا ةيمهأ يف ملعلا لهأ لاوقآ : ثلاثلا ثحبلا ۰
 نم اهب لاق نمو « اهب لمعلا حیحصتو ةزاجالا : عبارلا ثحبلا ۰

 . ( رصعلا لهأل ةماعلاو ةصاخلا ةزاجالا ) . لیصفتلا ةهج ىلع ءاملعلا
 : رومآ ةدع ىلع لمتشتو فنصلا ةمجرت : يناثلا لصفلا
 . هتینکو هبسنو همسا ۱
 . هتأشنو هدلوم -۲
 . كلذ ىلع ةلثمالاو ثيدحلا ملعب همامتهاو هصرح ۳

 ٤ - هخویش رهشأ .
 . هذیمالت رهشآ - ©

 ١- هيلع ءاملعلا ءانث .
 . هتافلوم -۷

 . هيلع ءاملعلا ءانثو ( دراشلا رصح ۸

 . هتدیقع -4



 يدنسلا مامإلل

 . هتافو -۰

 . هتمجرت رداصم -۱

 : ةيلاتلا ثحابملا ىلع لمتشت باتکلا لوح ةسارد : ثتلاثلا لصفلا
 . باتکلا مسا : لوألا ثحبلا ©

 . فلوملل هتبسن قیثوت : يناثلا ثحبلا ©
 . تابثألاو تاخیشلا بتک ةيمهأو « باتکلا ةيمهأ : ثلاثلا ثحبلا ©
 . هيف فلولا جاهنم : عبارلا ثحبلا ©
 . باتکلل ةيطخلا خسنلا فصو : سماخلا ثحبلا ©
 - يدنسلا دباع دمحم مامالا ىلإ ققحا دیناسآ : سداسلا ثحبلا ©

 . - هللا همحر

 . ًافقحم باتکلا : يناثلا مسقلا
 : يتالا جاهنلا ءوض ىلع قیقحتلا يف ترس دقو
 - هللا همحر - فلولا طنب يه يتلا ةخسنلا نم باتکلا خسن مت : الوأ

 « خسنلا دنع دن ام كاردتساو اهتلباقمو ‹ ةيئالمإلا دعاوقلا بسح ىلع

 اذه يعم لباق دقف فيرشلا دومحم نب دمحم نب هلالادبع خيشلا خألا ركشأو

 . اريخ هللا هازجف للم وأ للك نود هرخآ ىلإ هلوأ نم تبثلا

 نم تدفتساو « لصألا يه فلؤملا طخب يتلا ةخسنلا تلعج : ًايناث

 نادمح نب رمع ) نيمرحلا ثدحم تاقيلعت نم اذکو « ةيدنسلا ةخسنلا

 ةيدنسلا ةخسنلل زمرأو . فلؤملا ةخسن ىلع ( - هللا همحر - یسرحا

 . [س ] فرحب
 . [ ع] فرحب نيمرحلا ثدحمل تاقيلعتلا نم ناك امو

 « نيفوقعم نيب اهتلعجو « زراب طخب اهتلعجو « بتكلا تمقر : اسلاف
 .[ ]اذكه



 ) 1 ب ججلتخج دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 وأ « ًاباتك ناك ءاوس < قيلعت ىلإ ةجاحب هارأ ام ىلع تقلع : عبار,
 باتكلا عيمج ىلع قيلعتلا ىلع امزاع تنك دقو اذه . ليطأ الو ..ابتاك
 وهاممأطخلاوهام )2 هيلع ىفخي ال ملعلا بلاطو - يرظن يف - مهألا وه امب تيفتكاو . ًادج لوطي كلذ تيأر ينكل ( اهريغو تالسلسمو ابتک )
 . اهيلوم وه ةّهْجِو لكلو ٠ باوصلا

 : سراهف لمعب تمق : ًاسماخ
 . تاعوضوملل اسرهف ١-

 . مجعملا فورح بسح بتكلل ًاسرهف -ب
 . اهريغو تالسلسملل اسرهف -ج

 : ماتخلا يفو
 هل صالخإلا ينقزري نأو < ةمايقلا موي يل ًارخذ « يادي هترطس ام لمج نأو « هاضريو هبحي امل قيفوتلاو < لوبقلاو ةناعإلا ىلاعت هللا لأسأ

 ءايشألا بحأ - العو لج - هبح لمحي نأو ‹ لمعلاو لوقلا يف هدحو
 هئاول تحت ىنرشحي نأو « قف دمحم انديس ةقفارمو ةبحم ينقزري نأو « يلإ
 ىلعو امهيلع ينتيمي نأو ؛ نامبإلاو مالسإلا ىلع ينييحي نأو ؛ ةمايقلا موي
 . ءازج ا ريخ هفلؤم يزحي نأو « باتكلا اذهب عفني نأو « ةنسلا

 هللا مهازجف ٠ ةدعاسم وأ < انوع يل مدق نم لك ركشأ نأ ىسنأ الو
 . ةمايقلا موي مهتانسح نازيم يف هومدق ام لعجو < اریخ

 نم ينإو كيلإ تبت ينإ « يتقاخ نسحأو « يتيرذو يتين حلصأ مهللا
 : هللا همحر - میقلا نبا مامإلا لاق امك لئاق ينإو ' نيملسملا

  هوفص كلو « همرغ هفلؤم ىلعو « همنغ كل « هيف رظانلا اهيأ ايف )
 ًايرست وأ « فورعم ًاكاسمإ هنم مدعت مل رک اؤفك تفداص نإف « كيلإ 4:4 هراكفأ تا  كيلع ُضَرْمُن ةأجْزملا هتعاضب هذهو « هردك هيلعو



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح یر

 يدنسلا مامإلل

 دحاولا نمف باوص نم ناك امف « ناعتسلا هللاف هريغ ناك ناو « ناسحاب

 .هأ ( ةلوسرو هنم رب هللاو ۱ ناطیشلا نمو ينمف أطخ نم ناك امو « نانملا

 . (۳۳ ص) حاورألا يداح

 انيبنو انديس ىلع هللا ىلصو « تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم

 هللا وفعل يجارلا هبتك

 يعيبسلا روبجلا لبقم نب نامثع نب ليلخ
 ضايرلا - ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملا
 ١١71١5 ضايرلا زمرلا - 107700 : ب ص



 ) : سس دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 لوألا لصفلا

 : ثحابم ةدع هيفو

 . لَك يبنلا نم برقلاو دانسالا ولع لضف : لوألا ثحبملا ۰

 . ةزاجالا فیرعت : يناثلا تحبلا ۰

 . ةزاجالا ةيمهأ يف ملعلا لهأ لاوقآ : ثلاغلا ثحبملا ۰

 نم اهب لاق نمو « اهب لمعلا حیحصتو ةزاجإلا : عبارلا ثحبللا ٠

 لهأل ةماعلا ةزاجإلا : ىلع مالكلا هيفو . - ليصفتلا ةهج ىلع - ءاملعلا

 . لمع وأ اهب لاق نمو « رصعلا



 دباع دمحم دیناسا نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالل

 : لوألا ثحبلا

 لي يبنلا نم برقلاو دانسالا ولع لضف

 مولع يف ةمدقلا ) يف امك حالصلا نبا ورمع يبآ مامالا نع انیّوژر

 : لاق هنأ ( ثيدحلا

 . هيف ةلحرلا تبحتسا كلذلو « ةنس : دانسإلا يف ولعلا بلط )

 . فلس نَّمَع ةنس يلاعلا دانسالا بلط : دمحأ مامإلا لاق

 ؟ يهتشت ام : هيف تام يذلا هضرم يف نيعم نب ىيحيل ليقو
 .! ىلاع دانسإو ىلاخ تيب : لاق
 هلاجر نم لجر لك نأل ؛ للخلا نم دانسإلا دعبي ولعلا : "تلق

 تاهج ةلق « , مهتلق يفف « ادمع وأ اوهس هتهج نم للخلا عقي نأ لمتحي

 حضاو يلج اذهو « للخلا تاهج ةرثك ؛ « مهترثك يفو « للخلا
 : ةسمخ ماسقأ ىلع ثيدحلا ةياور يف بولطملا ولعلا نإ مث

 : اهلوأ ۰
 لجأ نم كلذو فيعض ريغ فيظن دانسإب و هللا لوسر نم برقلا

 . ولعلا عاونأ
 ىلإ برق دانسالا برق : دهازلا يسوطلا ملسأ نب دمحم مامالا لاق

 . لجو زع هللا
 : يناثلا ©

 ىلإ مامإلا كلذ نم ددعلا رثك نإو « ثيدحلا ةمئأ ع نم مامإ نم برقلا

 . 95 هللا لوسر

 . حالصلا نباو رمعوبأ (۱)



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح
 جا

 يدنسلا مام مال

 : ثلاثلا ©

 بتكلا نم امهريغ وأ ء امهدحأ وأ نيحيحصلا ةياور ىلإ ةيسنلاب وا

 « لادبإلاو « تاقفاوملا : نم ارخآ رهتشا اه كلذو « ةدمتعملا ةفورعملا
 . ةحفاصملاو « ةاواسملاو

 :عيارلا ©

 . يوارلا ةافو مدقت نم دافتسملا ولعلا

 : سماخلا ©

 ةهج ىلع ولعلا عاونآ ه هذهف عامسلا مدقت نم دافتسلا ولعلا
 . ًارصتخم هأ . ۲( ءاصقتسالا

OO 

 . ( نورشعلاو عساتلا عونلا « ۱۳۰-۱۳۳ ص ) ةمدقلا (۱)



 دباع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح سس ( ( ١

 يدنسلا مامإلل

 : يناثلا ثحبملا

 هراجإلا فيرعت
4 ٠. 

٠ 

۰ $ 

 ام حاتفنا مهوتو « واولا تكرحت « ةزاوجإ اهلصأو « ردصم يهو
 ةيلصألا وأ « ةدئازلا اما « نيفلألا ىدحإ تفذحو « افلأ تبلقناف اهلبق

 . ةزاجإ تراصف « نینکاسلا ءاقتلال شفخألاو هیوبیس فالتخال رظنلاب

 ةميسقلا ةحاباللو  لاقتنالاو « روبعلل : برعلا مالك يف درتو

 ةياورلا يف نإ اهناف حالطصالا قبطني هیلعو 1 عانتمالاو « بوجولل

 . افرع يلامجالا رابخإلا ديفتو « اظفل وأ « ةباتك

 ىتح هتياور ىدع هنأكف , يدعتلا وهو زوجتلا نم ةقتشم اهنإ : ليقو

 °” هنع يوارلل اهلصوأ

 ثلاثلا ثحبملا

 ةزاجإلا ةيمهأ ىف ملعلا لهأ لاوقأ
14 ٠ 

۰ . 

$ 

54 
3 ٠ 

3 

 : هللا همحر - لبنح نب دمحآ هللادبعوبأ مامالا لاق ©

 . ( ملعلا عاضل - ةزاجالا يأ - تلطب ول اهن )

 : - هللا همحر - نيكسم نب ىسيع مامإلا لاقو ۰

 ۲ ( ةيوق يهو ريبك لام سأر يه )

 ط 1۸۷/۱) برعلا ناسلو ۰ ( ةيدنهلا ط 5١5 ) يدادخبلا بيطخلل / ةيافكلا : ةدئافلا دیزل رظنا (۱)

 ( يوونلل ۳۹۰/۱) داشرالاو ۰ ( ةيدنهلا ط ۲۱۵/۲) يواخسلل / ثيغملا حتفو « ( رداص

 . ( ةيدنبلا ط ۲۲۲/۲) ثيغملا حتف : رظنا (۲)



 ) : ( دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح
 خخ

 يدنسلا مامإلل اڪ

 نباب فورعملا دنسملا ظفاحلا يراصنألا هللادبع نب يلع مامإلا لاقو ۰
 : ةمعنلا

 ‹ تازاجالا هذه نولمعتسی « نامزلا میدق يف انخیاشم لزت مل )
 : اولاق ۰ ام ینعم وأ ةءارق وأ ًاثيدح رکذ اذإف ؛ بلاغلا ال بولغلا اهمیع نم نوریو . بلاطلا لام سآر اهنودقتعیو « تابلطلا سفنآ نم اهنوریو
 ؟ هدامتعا نم یلعو « ؟ هدانسإ نيأ

 ا هلضف ملعي ملو « هلوق ذبنو ىدس كرب ادنس مع ناف
 يفلّسلا دمحم نب دمحأ رهاطوبأ ظفاحلا ةلحرلا مامالا لاقو ©

 : - هللا همحر - ( همالك ت)

 , يور دق ام ماود : ةريصب يذ ىلع ىفخي ال امك ةزاجإلا يفو )
 ليوعتلا بجو « هئايضو هتجهبو هئافصو « هئاهب ةواقبو « رثأ نم حصو
 ءاهتحسف يف بيرو « اهتحص يف كش ريغ نم « اهيلإ ادبأ نوکسلاو « اهيلع
 ىلع ريغص كلذك فلؤمو « ريبك فّنص دق فنصم لك ىقبي نأ روصتي الو
 ءيش هنم عطقني الو « لصفنملا رهدلا ميدق ىلع ۰ لصترا عامسلا هجو
 لامعتسا ىلإ كلذ دوجو دنع جاتحیف « ةاعولا ظافحلا دقفو ةاورلا تومب
 , همادعنا ىلإ دعب يدؤي الو ۰ هماودب ىضقيو « فيلأتلا ءاقب هيف ببس
 متأ ىلع راثآلا ءايحإو « ةيعرشلا ماكحألا يف ةيورملا ننسلا ماكحإ : هب دوصقلا ذإ ٠ ميسج دفرو ميظع عفن هيف ةزاجإلاب هتياور ىلإ أذإ لوصولاف
 . ةزاجإلاو ةلوانملا وأ « ةءارقلا وأ عامسلاب ناك ءاوس < راثيإلا

 . بغار هيف ملعلل غابو بلاط لك سيل نأ : ًاضيأ ةزاجالا عفانم نمو
 وأ « ةلق وأ ةلع ىلإ اعوفرم ناك اذإ صوصخلابو « ةلحرو رفس ىلع ردقي
 . ًاديدش ًابعت ىقلي هيلإ لوصولا ينو « ًاديعب هيلإ لحري يذلا خيشلا نوكي

 . (۲۲/۲) ثيغملا حتف (۱)



 امد دنا نيورشا رح بس سس سو
 يدنسلا مامإلل

 « تسلا ج جهنآ نم كلذ دعيو « قفوآ هقح يفو « قفرأ ذئنيح ةباتكلاف

 هل نذأيف < قرشلا ىصقاب رم ىلإ برغملا ىصقأب رم بتكيف . نتسلا جهبأو
 امك ‹ ةجح يورملا كلذ نوکیو « هنع هثيدح نم هيدل حصي ام ةياور يف

 عم امهریغو ۰ رصيقو یرسک ىلإ بتك هنأ و هنع حص دقف « 5 يبنلا هلعف

 .ارصتخم همالك هأ. ( هلسر

 لهأ يأ - مهلمع رقتسا ) : - هللا همحر - يواخسلا مامإلا لاقو

 هللا ىبحأو اعامجإ فلخلا دعب راصو ةزاجإلا زاوج ىلع ةبطاق ثيدحلا
 نم افولأو اهرصتخمو اهلوطم < اهدنسمو اهبوبم « ثيدحلا نيواود نم اریثک

 عطقنا دئاوفلاو مجاعملاو « تاخيشملا نم ةلمج عم « ةيرثنلا ءازجألا
 ( لإ ... ةلمج اهب تلصوف هلبق نمف يخيشب تيدتقاو « عامسلاب اهلاصتا

 . ديفم وهف (۲۲۱/۲) ثيغملا حتف يف همامت رظناو

 : عبارلا ٌثحبملا

 ءاملعلا نم اهب لاق نمو اهب لمعلا حیعصتو ةزاجإلا
 ةيافكلا ) ميقلا هباتك يف - هللا همحر - يدادغبلا بيطخلا مامإلا دقع

 اهماكحأو ةزاجإلا يف مالکلا ) : ناونعب اعتام الصف ( ةياورلا ملع يف

 امو 5١5 ص )¬ هللا همحر - لاقف . هنم دهاشلا قوسأ اذ انأ اهو

 : ( ةيدنبلا ط « اهدعب

 ‹ اهتحص ىلإ مهضعب بهذف : ثيداحألل ةزاجإلا يف سانلا فلتخا )

 بوجو يف اهلبق نم فلتخا مث « رثكأ اهولبق نيذلاو ۰ مهضعب كلذ عفدو

 . ماكحألا نم ثيداحألا تنمضت امب لمعلا

 مامت يتأيسو . ( ناميإلا راد ط ۳۲ ص ) يفلسلا رهاط يبأل / زيجملاو زاجلا ركذ يف « زيجولا باتك (۱)
 . هللا ءاش نإ ًابيرق همالك



 ) ۳ )ر ل ااا دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام ال

 اهب لمعلا بجي ال : مهعبات نم نيرخأتملا ضعبو رهاظلا لهأ لاقف

 . لیهاجلا نع ةياورلاو لیسارلا یرج ةيراج اهنأل
 رسیت ام قوسن نحو اهب لمعلا بجي هنإ : ءاملعلا نم ءامهدلا لاقو

 باوصلا ىلإ برقألا رکذنو « اهماكحأب قلعتی امو اهیف مهنع تایاورلا نم
 . - یلاعت هللا ءاش نإ - اندنع

 : هللا همحر لاق مث

 يف روکذلا ي یبنلا ثیدح ةزاجالا ةحص يف لصالا نإ : لاقیو

 ههجوو « هيلإ هعفدو همتخو اباتک شحج نب هللادبعل بتک ثيح < يزاغلا
 ریست یتح باتکلا يف رظنت ال : هل لاقو ةلخن ةيحان ىلإ هباحصآ نم ةفئاط يف
 . - هدانساب هرکذو -- ثيدحلا ( هيف رظنا مث . نيموي

 اب ةزاجالا ثيدحب لمعلا بوجو ىري ناك نم ملعلا لهآ ضعب جتحاو
 ركب يبأ ىلإ اهعفدو ةفيحص يف ةءارب ةروس بتک ي يبنلا نأ : هلقن رهتش

 اهآرقی ملو « هنم اهذخأف ي بلاط يبأ نب يلع خيب مث هوس
 . سانلا ىلع اهأرقو اهحتفف ةكم ىلإ لصو ىتح اهأرق اضيأ وه الو « هيلع

 . هب لمعلا بوجوو « مكحلا توبث يف عامسلاك كلذ راصف

 هللادبع نب دمحأ ميعنابأ تلأس - هللا همحر - يدادغبلا بيطخلا لاق

 ؟ ةزاجإلا يف ىرت ام : هل تلق - هللا همحر - ظفاحلا

 ميكع نب هللادبع ثيدحب دهشتساو « اهب جتحي ةحيحص ةزاجإلا : لاقف

 . ( لک هللا لوسر انيلإ بتك ) : لاق

 ةزاجإلا ىري وهو الإ انخويش نم ًادحأ تكردأ ام : ميعنوبأ لاق

 . ايش اهدعي ال ناك هناف خيشلا يبأ ىوس < ‹ اهلمعتسیو

 : هللا همحر - بيطخلا لاق

 نم اهلوبق ىريو ةزاجإلا ثيداحأب لمعلا ححصي ناك هنأ انل يمس نمو

 : نيمدقتملا
 هم



 ال 0۵

 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح سس 0 ۱

 يدنسلا مامإلل

 . يرصبلا نسحلا -۱

 . رمع نب هللادبع یلوم عفانو -۲

 . يرهزلا باهش نباو ۳
 . نمحرلادبع يبأ نب ةعيبرو - 4

 . ناطقلا ديعس نب ىيحيو ٥۵“

 . ةماعد نب ةداتقو -5

 . یماشلا لوحكمو -۷
 . شايع ىبأ نبا نابأو -۸

 . ينايتخسلا بويأو -

 . صفح نب رمع نب هللاديبعو ۰
 . ةورع نب ماشهو ۱

 ١١ - ريثك يبأ نب ىيحيو .

 . رمتعلا نب روصنمو - ۳

 ٤ - رفعج يبأ نب هللاديبعو .

  ۵6حيرش نب ةويحو .

 ١1- ةزمح يبا نب بيعشو .

  -۷يعزوألا ورمعوبأو .

  -۸بئذ يبأ نباو .

 . سنا نب كلامو -4

 . نوشجاملا نب زيزعلادبعو ۰
 . جيرج نب كلملادبعو ١-

 . يروثلا نايفسو -7
 . دعس نب ثيللاو - 77
 . مالس نب ةيواعمو - 5
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 يدنسلا مامإلل

 ٥ - ةنييع نب نايفسو .

 . شايع نب ركبوبأو -7

 . ضايع نب سنأ ةرمضوبأو -

 . روباش نب بيعش نب دمحمو -۸
 . بهو نب هللادبعو -4

 . مساقلا نب نمحرلادبعو ۰

 . زیزعلادبع نب بهشأو -۱
 . یعفاشلا سيردإ نب دمو -۲
 . عفان نب مكحلا ناميلاوبأو -۳
 . لبنح نب دمحأو - ۶

 ٥- ىسيباركلا ىلع نب نيسحلاو .

 ۱ . رادنب راشب نب دمحمو ۳1
 . یلهذلا ىيحي نب دمحمو -۷
 . يراخبلا ليعامسإ نب دمحمو -۸
 . يروباسينلا جاجحلا نب ملسمو 9

 . يتوريبلا دیلولا نب سابعلاو - ۰
 . یقشمدلا ةعرزوبأو - ۱

 . یضاقلا قاحسإ نب لیعامساو - 7
 ٠ .ةماسأ يبآ نب ثراحلاو - ۳

 ٤ - لبنح نب دمحأ نب هللادبعو .
 ٥ - يروباسينلا ةيزخ نب قاحسإ نب دمحمو ( .

 : اضيأ لاقو

 ليسارملا یرج ىرجت اهنأب ةزاجإلا ثيداحأ لبقي مل نم لالتعا امأف
 « هتنامأو « هنيعب زيجملا فرعي هنأل ‹ حيحص ريغف « ليهاجملا نع ةياورلاو
 . هيف ةهبش ال حضاو اذهو « هفرعي ال نم ةلزنمب نوكي فيكف « هتلادعو



 يمدس دینا نيور شرس ال
 يدنسلا مامإلل

 : ناونعب ًالصف - هللا همحر - بيطخلا دقع مث

 [ اهلمعتسيو ةزاجإلاب لوقي ناك نم رابخأ ضعب ركذ ]
 : لوق لك ىلإ هديناسأ قاسو

 كباتك يدنع نإ : نسحلل لجر لاق : يبارعالا فوع لاق«

 ؟ كنع هیورأف

 . معن : لاق
 ناك هنأ باهش نبا ىلع دهشأ : لاق صفح نب رمع نب هللاديبع نعو ©

 هفرعأ يثيدح اذه : لوقي مث هيف رظنيو هحفصتیف هبتك نم باتكلاب ىتؤي
 . ىنع هدخ

 الو هأرق ام باتکلاب یتی يرهزلا ىرأ تنك : رمع نب هللاديبع لاقو ©
 . معن : لوقیف ؟ كنع اذه يورن : هل لاقیف هيلع ءيرق

 اي : لاقف « ةورع نب ماشه ىلإ ةيوتكم ةفيحصب جيرج نبا ءاجو ©

 نع ينلأس امف بهذف معن : لاقف ؟ كنع اهیورآ ثیداح هذه رذنملاابأ

 . اهریغ ءيش
 : لاقف : ةفيحص ریثک يبآ نب ىيحي يلإ عفد : لاق يعازوألا نعو ©

 . ينع اهورا : لاقف ةفيحص يرهزلا ىلإ عفدو . ينع اهورا
 . ةلوانم يرهزلا نع بئذ يبأ نبا ثیدح : نيعم نب ىيحي لاقو ©

 نم لكل ملعلا بتک زيجي دعس نب ثيللا ناك : خاص نب هللادبع لاقو ©

 . هب ثدحو هذخأ نمل ةعساو ةزئاج اهاريو « عنتمي الو « كلذ هلأس

 « هيف رظن ام دعب اباتك يعازوألا يلإ عفد : دحاولادبع نب رمع لاقو 9

 . ينع هورا : لاقف

 يف ارسع ةزمح يبأ نب بيعش ناك : عفان نب مكحلا ناميلاوبأ لاقو ©

 نمف « اهتححص دق ىبتك هذه : لاقف ةافولا هترضح نيح انلخدف ثيدحلا

 نأ دارأ نمو « ضرعيلف ضرعي نأ دارأ نمو « اهذخأيلف اهذخأي نأ دارآ

 ينم اهعمس هنإف « اهعمسيلف ينبا نم اهعمسي



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام جات

 الا ةزمح يبآ نب بيعش نم نامیلاوبآ عمسی مل : ةعرزوبآ لاقو ©
 . ةزاجإ يقابلاو ادحاو اثیدح

 يذلا ! دمحم اي : ةنييع نب نایفسل بهو نبا لاق : نيعم نبا لاقو ©
 . معن : لاق ؟ يل اهزجأ نالف سمأ كيلع ضرع

 ‹ ةكمب يروثلا نايفس دنع انك : يلدعلا ميكح يبأ نب ديزي لاقو ©
 نييقارعلا ىلع نييكملل ىضقف ! ةزاجإلا يف نويقارعلاو نويكملا هيلإ مصتخاف
 . انثدح : اولوق : لاق ؟ لوقن فيك هللادبع ابآ اي : هل اولاقف . ةزاجإلاب

 هلوانف < لبنح نب دمحأ دنع تنك : نوراه نب رمع نب دمحأ لاقو ©
 ؟ كنع اهيورأ كثيداحأ هذه ! هللادبع ابأ اي : هل لاقو ًاباتك يرصم لجر
 . هوراف ينع ناك نإ : لاقو باتكلا يف رظنف

 ركبابأ تلأس : يزورلا هيقفلا دمحم نب روصنم ةحلطوبأ هيقفلا لاقو ©
 : لاقو . ىل اهزاجأف هفيناصت نم يلع يقب امل ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم
 ۱ . هأ. حیحصلا عامسلاک : يدنع ةلوانلاو ةزاجإلا

 : يف اهیف ملعلا لهأ لاوقآو . اهعاونآو ةزاج الا نع ةدئافلا نم دیزل رظناو
 . (اهدعب امو ۶۳۵ ص ) لصافلا ثدحا -۱

 امو ۸۸ ص ) عامسلا دييقتو ةياورلا لوصآ ةفرعم ىلإ عاملإلا ۲
 .( اهدعب

 . ( نیرشعلاو عبارلا عونلا - 1۰ ص ) حالصلا نبا ةمدقم ۳
 ٤ - اهدعب امو ۳۰۸/۱ ) قئاقحلا بالط داشرإ ( .

 . ( داجأو دافآ دقو « اهدعب امو ۲۱/۲ ) ثیغلا حتف -۵
 . ( اهدعب امو ۲۹/۲) يوارلا بیردت - 7
  حلطصلا بتک نم اهریغو . ( ةمدقلا ) زیجناو زاجا رکذ يف زیجولا ۷

 . قفولا هللاو . اهیلع تكنلاو

 فكرك



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح بسسس

 يدنسلا مامإلل

 [ اهب لمعلاو رصعلا لهأل ةماعلا ةزاجإلاب ذخألا مكح ]

 نوذخأي مهنأ تدجو « ملعلا لهأ بتك يف ةلأسملا هذبل يئارقتسا دعب

 : نيطرشو « ببسب « اهب نولمعيو « رصعلا لهأل ةماعلا ةزاجإلاب

 : ببسلا اما

 يف ةمئألا نم مامإ نع ىور نم رخآ نوكي دق « هنع َذِخَأ نم نأ وهف
 زيجيف « بابسألا نم ببسب هيلإ لوصولا رسيتي الو « ماع وأ صاخ ءيش

 لهأل زيجي مث « رضحي مل نلو « مهنم نورضاحلا - الثم - بلح لهأل

 : لوألا طرشلا امأ
 :وهامنإ مامإلا اذه نع ذخألا نأو نايبلا نم ةياورلا دنع دبالف

 . رصعلا لهأل ةماعلا ةزاجإلاب
 : يناثلا طرشلا امأ
 . - ةياغلل مهم وهو - زيجملا ةايح كاردإ نم ققحتلا
 . فلخلاو فلسلا جرد - نيطرشلاو ببسلا - اذه ىلعو

 : ( هصخلم ام- ۲۳۱/۲ ) ثيغملا حتف يف امك يواخسلا مامإلا لاق
 « بيطخلا ركبوبأ ظفاحلا : ًاقلطم ةماعلا ةزاجالا زاوج ىلإ بهذ نمو )

 يناذمبلا دمحأ نب نسحلا ءالعلاوبأ ظفاحاو « هدنم هللادبعوبأ ظفاحلاو

 : ضايع يضاقلا لاق

 دجوي مل نمو « مهنم دجو نم « نيملسملل ةماعلا ةزاجإلا ةحص ىلإو

 . ثيدحلا خياشم نم دحاو ريغ بهذ



 ) ۳ سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : كلذ دعب يواخسلا لاق مث

 : دنع ةصاخ اهرودص نيح دوجوملل ةزاجإلا يف ميمعتلا زاجأ اذكو

 ناك نمل زيجي نأ زوجي : - بيطلاوبأ - لاقو « يربطلا بيطلا يبأ يضاقلا
 تناك ءاوس « ةلاهج وأ طرشب كلذ قلعي نأ ريغ نم هتزاجإ نيح ادوجوم
 مشاه ينبل تزجأك ماع مأ . نالف وأ نالفل تزجأك « صاخ ظفلب ةزاجإلا

 دنع مكحلا نإف « نيملسملا ةعامجل تزجأ : لاق اذإ هلثمو « ميمت ينبو
 . همالك هأ . دوجول ةزاجالا تناك اذإ ءاوس كلذ يف بيطلا یبآ یضاقلا

 : يواخسلا لاق

 .ثيدحلا « ..ينع اوغلب » : و هلوق مدقت ام ىوس كلذل ةلدألا نمو

 . ينيقلبلا مامإلا : : هب لالدتسالا ىوق دقو

 « يسدقلا ميهاربإ نب رصن حتفلاوبأ ظفاحلا : ةزاجإلا هذهب لاق نو

 يرصص نب ظوفحم ظفاحلاو < يناتكلا دمحأ نب زیزعلادبع دمحم وبآ ظفاحلاو

 . نوريخ نبا نع اهب ثدح يفلسلا رهاطوبأ ظفاحلاو « يبلغتلا

 : ًاضيأ اهب یورو اهزاجأ نمو
 ريخ نب دمحم ركبوبأ ظفاحلاو « يسدقملا ديعس نب ينغلادبع ظفاحلا

 رمعملا يبأ نب هللاديبع حتفلاوبأ ظفاحلاو « ريهشلا هجانرب يف « يليبشالا

 ظفاحلا اذكو « يفلسلا نع ( ثيدحلا مولع ) باتك يف يلمتسملاب فورعملا

 . يفلسلا نع يعفارلا مامإلا اذكو « يوريشلا ركب يبأ نع راطعلا ءالعلاوبأ

 : اهب ثدحو

 نسحلاوبأو ۰ يفلسلاو تقولا يبأ نع هفيناصت يف ةيحد نبا باطخلاوبأ

 مساقلا يبأو < يفلسلا نع اهب ( ةاحنلا خيرأت ) يف ثدح يطفقلا ينابيشلا

 نب دمحأ سابعلا يبأو « يبطرقلا رفعج يبأ نع اهب ثدح ناسليطلا نبا

 . ينايجلا نمحرلادبع



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح سس( ۳ (

 يدنسلا مامإلل

 : اهب ثدحو

 يديعصلا يرابلادبعو 0 هريغو ىسوطلا ديؤملا نع ىطايمدلا ظفاحلا

 قيقد نب يقتلاو ريبزلا نب رفعج يبأو ( هتخيشمب ) يوارفصلا نع اهب ثدح
 . دیعلا

 : اهب ثدحو

 نيزلاو « ةماع نع ةماع ديؤملا نع یطایمدلا نع ريثك نبا دامعلا

 يكم نب نمحرلادبع دمحم يبأ نع هل ( تايراشعلا نيعبرألا ) يف « ىقارعلا
 ثدح يقارعلا يلولا : هدلوو « ماع ًانذإ يفلسلا طبس نع يفوعلا يرهزلا
 . يوونلا ةزاجإ مومع يف لخد نم هخويش نم نينثا نع

 : اهححصو اهب لمع نمو
 بيطلاوبأ يضاقلا عطق هبو : لاق ( ةضورلا تادايز ) يف يوونلا مامإلا

 مهريغو « انباحصأ نم امهريغو « يدادغبلا بيطخلا هبحاصو « يربطلا
 . هأ. ظافحلا نم

 : اهزاوج حجرو اهب ثدح نمو
 : ةعامج نبا لاقو « ةعامج نب زعلاو < بجاحا نب ورمعوبأ

 . قحلا وه اهب يورملاب لمعلا بوجوو ةياورلا زاوج نإ
 : اهب لمعو اهزاجأ نمو

 . يكلاملا دشر نب ديلولاوبأو « نوريخ نب نسحلا نب دمحأ لضفلاوبأ
 : اهب لمعيو هتايح كردأ نمل اهب زيجي ناك نمتو

 نيسحلاوبأو ءءاضم نب رفعجوبأو . هطخب " تأرق امك - يوونلا مامإلا
 « ينالطسقلا دمحأ نب دمحم بطقلاو « يشرقلا عيبرلا يبأ نب هللاديبع
 ضعب رخآ يف هطخ : كلذب بتكو « روهشملا ظفاحلا يزملا جاجحلاوبأو

 نم قلخو «يهوقربآلا يلاعملاوبأو « يراخبلا نبا رخفلا ظفاحلاو « هفيناصت
 ۱ ۱ . لامکلا ةنبا بنیزو راجحلاك « نیدنسلا

 )١( يواخسلا : يأ .



 ) ۲ )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : يواخسلا لاق

 نب نيسحلا نب دمحم رفعجوبآ ظفاحلا مهدرفآ اهزوج نم ةرثکل هنا یتح

 . مجعلا فورح ىلع هيف مهبتر فینصت يف « بتاکلا يدادغبلا ردبلا ىبأ

 عمجلا ) هامسم باتک يف ظفاحلا لازغلا نب دیشروبآ : مهعمج اذکو

 . ( كرابملا

 : اهب لمعو اهب زاجتسا نو
 نسحلا دمحآ نب دمحم نسحلاوبأو « ىسلدنألا بجاو نب باطخلاوبأ

 . قارولا
 حصي ام لك يف ةماعلا ةزاجإلا ءاضم نب رفعج ابأ لأس : باطخلاوبأف

 . نیدوجولا ملعلا ةبلطل ةياورلا دارأ نم عيمجل هيلإ هدانسا

 هنع لمحلا بحآ نم لكل دشر نب دیلولا ابأ لأسف قارولا نسحلاوبأ امآ

 . كلذل هباجأف نیملسلا نم
 يبآ نع يراخبلا نع ذخألل - سانلا - يرذنلا يكزلا ظفاحلا اعدو

 اهب عمسو « نوریثک قلخ هنع هذخأف ةماعلا ةزاجالاب تیمات نب سابعلا

 . هریغو ينالديصلا رفعج يبأ نم ةماعلا هتزاجإب
 : اهب لمع نمنو
 دواد نم ةماعلا هتزاجإب زاجحلا ىلع أرق ثيح ىئالعلا ديعسوبأ ظفاحلا

 ىلع أرق يركسبلا رفعجوبأ لاحرلا ثدحا اذكو « رخافلا نب رمعم نبا

 ظفاحلا اذكو ¢ يطايمدلا نم ةماعلا هتزاجاب ينانكلا خاص نب دمحم يقتلا

 ةماعلا اهتزاجإب ه هديصعلا نب نامثع نب دمحم ةنبا بنيز ىلع يسهفقألا ليلخ

 . اهريغو يكم ةنبا بنيزو « رخفلا نم

 هكردأ نم قافتا ىكح لب « هريغو يموديملا نع يرزجلا نبا اهب یورو

 ةباتكلا يف مهنم دحأ فقوتي مل ثيح « ظافحلاو ءاملعلاو ثيدحلا خویش نم

 . رصعلا لهأل ةزاجتسالا : ةنمضتملا : ةماع دنسأ نم ىلع



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح هر

 يدنسلا مامإلل

 : زاجأو اهب لمع نمو
 نم ةماعلا هتزاجاب « يناجزلاب فورعلا يشيفلا دمحآ نب دمحم ظفاحلا

 . يطايمدلا

 يبآ ءاهبلا نم ةماعلا هتزاجإب يديبزلا ميهاربإ نب ليعامسإ نم اذکو
 . رکاسع نب دمحم

 دلاخ نب نامیلس نم هریغو يشكارلا یسوم نب لامجلا ظفاحما اذکو
 . يراخبلا نبا رخفلا نم ةماعلا هتزاجإب اهب يردنكسإلا

 يدهازلا دمحم نب دمحأ نم هريغو يمشابلا دهف نب مجنلا اذكو

 .هأ . مهريغو نيثدحم ا نم نيرخآ ىف لامكلا ةنبا بنيز نم هتزاجإب يقشمدلا
 . ارصتخم

 : - هنع هللا افع - مقارلا لاق

 امنود . ةماعلا مهتزاجإب اوزاجأو اولمعو اوزاجتسا ريثك مهريغو ءالؤه

 . هناسرفو نأشلا اذه لهأ مه . نانبلاب مهيلإ راشي ةمئأ .ريكن .

 اهب لمعلاو ةزاجإلاو ةزاجتسالا - ةلق مهو - ملعلا لهأ ضعب در دقو
 . ةماعلا ةزاجإلا يأ

 دحأ نع عمسن ملو رن ملو : لوقي ثيح حالصلا نب ورمعوبأ : مهنمو
 . همالك لأ ... ةزاجالا هذه لمعتسا هنأ هب یدتقی نم

 دقو ناببلاب مهيلإ راشي ةمئأ ملعلا لهأ نم ةعامج اهلمعتسا دقو : تلق

 - هللا همحر - حالصلا نبا ىلع - هللا همحر - يواخسلا مامالا در دقو

 . هاندأ نطوملا ف

 . ( ةيدنهلا ط ۲۳6/۲) ثیغلا حتف (۱)



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 س تلا مال

 : اهب ةياورلا كرت طايتحالا نأ ىأرو اهب لمعلا در نممو
 يواخسلا هذيملتو رجح نبا ظفاحلا هذيملتو يقارعلا ظفاحلا

 ۱9 يضرم ريغ عسوت : اهب لوقلا نأ : اوآرو
 ۱ . بذکلاب ةنورقلا ةياورلا يف مهضعب عسوت

 . اهب ةياورلا كرت - اطایتحا - اوأر - ملعأ هللاو - ببسلا اذهلو
 كلذك هعیمج ناك ولو زياجألا هيف یلاوتت دانسإب ةياورلا نأ : مهدنع لب

 . ملعأ هللاو . ةماع ةزاجإ هيف دنس نم ىلوأ

 ثحبملا ةيادب نم. الیلق سفنلا تلطأ يننأ - هللا كاعر اي- ملعاو
 لمعلاو ةزاجالا ةيمهأ ريثك لهجيذ ذإ ؛ كلذب ملعلا ةيمهأل ؛ انه ىلإ ثلاثلا
 نفلا اذه ةدئام ىلع لفطت نم أرجت لب « ةماعلا ةزاجإلاب ذخألاو . اهب
 ۱۱٩ ةدئافلا ام : لاقو

 ءاد ( ۱۱۱ ءادلا ) لمحي لب ( ۱۱۱ لادلا ) لمحي - فسأللو - مهضعبو
 . يلاعتلاو رورغلاو لهجلاو ربکلا

 : هللا همحر - ةبيتق نبا لاق اب هلاثمأو اذه بيجأو
 نم راذتعالا ىلإ جاتحن نآلا انرص دقف ۰ لهجلا نم رذتعن انامز انك دقو )

 « ةمالسلاب ىضرن انرصف < ‹ ةلالدلاو هيبنتلاب سانلا ركش لمؤن انكو « ملعلا
 هللا يفو نامزلا ريغت عم ركنُي الو « لاوحألا بالقنا عم بيجعب اذه سيلو
 . ۲ هأ ( ناعتسملا وهو فلخ

 فكرك

 . قباسلا عجرملا ()



 يدنسلا مامإلل

 يناثلا لصفلا

 : ثحابم ةدع ىلع تلمتشاو فنصملل ةمجرت

 . هبتكو هبسنو همسا ١-

 . هتأشنو هدلوم -

 . كلذ ىلع لدت ةديرف جذامن قايسو ثيدحلا ملعب همامتهاو هصرح -۳

 . هخويش رهشأ -

 . هذيمالت رهشأ -

 . هيلع ءاملعلا ءانث -1

 . هتافلؤم -۷

 . هيلع ءاملعلا ءانثو دراشلا رصح -۸

 . هتدبقع - 4

 . هتافو -۰

 . هتمجرت رداصم ۱



 ) 1 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ظ - هللا همحر -- يدنسلا دباع دمحم فلؤملا ةمجرت ۱

 ١- ] هتينكو هبسنو همسا [ :
 اذه ىلعو - هسفنل مئاعلا ةمجرت : نم قدصأ الو قثوأ كانه سيل

 دحأل هتمجرت ءالسمإ : وأ - فلخلاو فلسلا ضعب جرد لاونملا

 راشأف ۰ كلذ نم ضعب هنم ردص دق -- هللا همحر - انملاعو « هذيمالت

 هذيملت ىلع ىلمأ اذكو « هبسنو همسال ( تبثلا ) رخآ يف ةزيجو تاراشإ

 قئادح يفامك (-ه۱۲۹۰ ت) يدمضلا شكاع نب دمحأ نب نسحلا

 رهزلا :

 هسفن نع لاق امك وه اذإ :

 دارم نب دمحم : ا: يلع دعب کا دم بسا نم زو

 سراهفلا سرهف) يف امك يناتكلا يحلادبع : ةمالعلا دازو

 يجررخلا يراصنألا بوقعي نبا : دارم دعب . (۳۷۹ مقر - ۷۲۰ ص ‹

 بويأ يبأ ةيرذ نم ؛ ةقيرط يدنبشقتلا « ابهذم يفنحلا « ادلوم يدنسلا

 ىراصنألا

 ؛ هدجو هيأ مساو همسا ىلع رداصملا عيمج تقفتا : مدت ام ىلع

 هتبسنو .
  [۲هتأشنو هدلوم [ :

 نیسلا رسکب ) « ( نویس ) هدلب يف ' 2( ھ۰ ) ماع ابيرقت دلو

 نون فورحا رخآو « واولا حتفو ۰ تحت نم ةانثملا ناكسإو « ةلمهلا ( .

 . هتبث رخآ يف هديب هبتک ام اذه (۱)

 . اهریغو (45 ص ) يولهدلا : هذیملتل ينجلا عنایلاو . (۱۵۲ ص ) رهزلا قئادح (۲)

 . ٤۲۸( ص ) ينجشلل / راصقتلاو (4۸9 مقر - ۲۲۷/۲) علاطلا ردبلا (۳)



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح ٍ_ م

 يدنسلا مامإلل

 . دنسلا داَبأ ردْيَح يلامش « رهنلا یطاش ىلع هدلب
 يلوو ديبزب ماقأو برعلا ضرآ ىلإ نيندألا هطهر عم هدج رجاه

 . نمزلا نم ةدم اهءاضق

 ملعب اروهشم همع ناکو ۱ همع عم ةديدحلا ددنب ىلإ : اضیآ جرخو

 . بطلا
 ناكمب وأ « ةدجب : هوبآو « ةديدحلا يف هللا همحر - همع يفوت دقلو )

 ‹ مهلئاوأ نم فرعي نمو « طهرلا ءالؤه ناك , اهنع دیعبلاب سیل

 دباع دمحم - خيشلا ماقأو < ملعلا نم ظحو ‹ ريخلاب نيفوصوم «مهیمدقآ
 ةعشأ نم سبتقاو « اهئاملع نم دافتساو « نمیلل ملع ةراد « ديبزب -

 . زاجحلا ءاملع نم مهريغ نمو « اهئامظع
 نمو « اهلهأ نم دع ىتح ديبزب - هللا همحر - خيشلا ماقم رثكأ ناكو

 ىقلأف ءاعنص لخدو « ديبز ءاملع سرهف يف ( يطاباسلا ) هلعجو « اهئاملع
 كلذ يف ءاعنص مامال ابیبط ناكو « هرمع نم ةهرب اهيف ثبلو « هلحر اهب
 ةيدهب المح « الوسر ءاعنص مامإ لبق نم < « رصم ىلإ رفاسو « تقولا
 "” ( هيلإ

 [ ءاذيإ نم يقل امو ملعلل هرشن ]
 اذكهو . رکنلا نع ًايهان فورعملاب ارمآ - هللا همحر - خيشلا ناك

 نم دبال : نکل . ملسم لک لب < ملعلا لهأ نوکی نأ بجي اذکهو « ناك

 نأ اركَرتي نآ ساتلا َبسَحَأ ملا ) ىذألا ىلع لامتحالاو ربصلا

 . (۷۲۱ص ) سراهفلا سرهفو (44 ص ) ينجلا عنايلا (۱)

 . (۱۰۰-۱۰۲ ) ينجلا عنايلا (۲)



 يدنسلا مامإلل

 قرص ےہ رہ ے سك ل م مدعم بنا قم مر هب لا م

 مود نم نينا قف قلو © نیت ال مهو اکماء اولوقی

 [۱-۳ :توبکسلا 4 9 < هبدنکلآ ٌنَمَلَعيلَو اوقدص َنيِدّنآ هل َنمَلَعَيَلَف

 مك ا ی : هنبال هاصوو نامقل ةصق يف امك هناحبس لاقو
 مر

 ىلع ٌريصآَو

 َّنِإ كباصآ ام ربصاو ركنملآ ٍنَع هتاو فوت ماو َةَولَّصلَآ

 ۱۷: :دا چ رول مع نم كلا

 - ةعاسلا موقت 7 نأ ىلإ نيلسرملاو ءايبنألاب ًاءدب - ةنسلاو ديحوتلا ةاعدف

 - لتقلا ىتح - ناسللاب ىذألا نم - ىذألا نم ًافونص اوهجاوي نأ دبال

 هلجأ نم ىذألا ٌلّمحَتَي الو « هلمحي ال « ميظع هللا نيدو « زيزع هللا نيدف

 . لاجرلا ءامظع الإ
 امنيح « كلذ نم ًائيش يقلو - هللا همحر - يدنسلا مامإلا يذوأ دقلو

 ىلعركنأ « ملعلا ىلإ نيبستنم اوناك نإو « لاهجلاو « ماوعلا ىلع ركنأ

 ديقو « خيشلا سبحف ( لمعلا ريخ ىلع يح ) ناذآلا يف مبلو ةيديزلا

 ليطابألا كلت ىلوت نم نی رمأب ةديدحلا نم يفنو « برضو « ديدحلاب

 - ""همدو خيشلا لام حابأ لب . دمحم نب دومح فيرشلا - كاذنآ- اهريمأ

 . - نالذخلا نم هللاب ذوعن

 : لاق نم قدصو

 هدوحجو هرارقإل هب رضأ هموصخ نم هل يضاقلا نكي نمو

 هدوهش نیملاعلا لك ناك ولو ًالطاب داع هل اقح ىعدا ام اذإ

 . (۱۰۱-۱۰۲ ص ) ينجلا عنايلا (۱)



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح 1 (

 يدنسلا مامإلل

 يف اهب ماقأو « ةرونلا ةنيدملا ىلإ - هللا همحر - يدنسلا مامإلا داع دقلو

 يلاو لبق نم اهئاملع ةسائر ىلوتو « ددؤسلاو زعلا نم نوكي ام ةياغ

 ءانبآ ءافج ىلع ربصلاو « ننسلا ةماقإو ةدابعلا يف ادهتحم لزي ملو ء رصم
 ىلع هللا يقل ىتح < ؛ مهل حانجلا ضفخو « ةمألا حصنو « نمزلا

 20 كيز

 ذنم هتأشنو « هتايح لوأ امأ « مامإلا اذه ةايح يف هيلع تفقو ام اذه
 يذلا ناك ناو « ءيش نم كلذ ىلع فقأ ملف . هغولب ىلإ هرافظأ ةموعن
 يف اهرثأ ابل ةئيبلا نأ كش الو « ءاملع نيبو ۰ ملع تيب يف ىبرت هنأ : رهظي

 . ملعأ هاو احبقو انسخ . ناسنإلا ةايح

 : [ تیدحلا ملعب همامتهاو هصرح ] ۲

 مظانلا لاق
 اوبحص ساق هنشن اوبحصي مل نإ لوسرلا باحصأ مه ثيدحلا لهأ

 . اهلهأو ل لوسرلا ةنس نع مالكلا نوكي امنيح ردصلا حرشني

 « نوملاعلا ٠ ثيدحلا لهآ مه دعب امييف - اهلهأ نأ كش الو
 : مهنأ ةبسنو افرش مهيفكيو نولماعلا

 « نوعفادیو « هنع نوبذيو « عيرشتلا رداصم نم يناثلا ردصملا نومدخی

 ۱ . نولمعیو « نوملعیو « نونیبیو
 یرثلا همدق تئطو نم لضفأو ۰ قلخلا مرکآ ىلإ : مهباستنا يفكي
 لك اوعدن موي لک هاب نب دمحم هللا لوسر انتودقو ايبحو انو انيس
 .). . مهمامإب سانأ

 . مولعلا نم ملعل هتامامتهاو  صخشلا بح « ًاحضاو يلج رهظيو

 : رومآ ةدع لالخ نم كلذو 3 هنونف نم نفو

 . هتافلوم -۱

 . ۱۰۱ ص ) ينجلا عنايلا (۱)



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح
 ) 5 )ر

 بببسبيبس
 ججج ج

جج
 ج

 يدنسلا مامالل

 . هنیعم بتکب هتیانعو « هتبتکم -۲

 , ٠ دونفلا نم نف حرش يف هزیقو « هسورد -۳
 . هنارقا نيب هثیدحو < ةيملعلا هدودرو « هتاشقانم - ٤

 . دونفلا نم نفل هبحو هليمب هحيرصت - ۵

 « دهتجاو دج نم « ملعلا بلاط وأ , ملاعلا عادبإ نيبي اهريغو هذه

 نف يأ يف ىدس عيضي نأ « هتقوب نظو « سيفنلاو سفنلا ىنفأو « صرحو

 . نونفلا نم

 « ىلعملا حدقلاو « ىلوطلا ديلا هل نم - هللا همحر - يدنسلا - انملاعو

 لب « نيزرابلا ثيدحلا ءاملع نم هنأب نانبلاب هيلإ ةراشإلاو « قبسلا بصقو

 . ادج ةقيقد تاصصخت يف : نيزربملاو

 . هنارقأ نيب هتلزنم تنيبو « هتناكم تزربأ تاصصختلا هذه

 . ايلع اناكم هل ناكو . هتناكم تعفتراو « هتيص دم

 ةدع هب هئانتعاو ملعلا اذه ىلع يدنسلا مامالا صرح ىلع لدياممف

 : رومأ

 : لوقي ثيح شكاع دمحأ نب نسحلا : هذيملت هركذ ام : ًالوأ »

 7 ( دحاو دلج يف تسلا تاهمألا عمجب لغتشاو )

 : - هللا همحر - يناتكلا يحلادبع : ةمالعلا لاقو

فن ىلع تلمتشا ةرونملا ةنيدلا يف اهفقوأ ةسيفن ةبتكم فخر )
 سئا

 . ظافح مالعأ تاعامس اهيلع ةقيتع لوصأو

 ‹ أطوملا ىلع لمتشا دحاو رفس « اهسفنأو « اهبرغأو « اهمهآ نمو

 طخب ةشمهم ةءورقم « حالصلا نبال < ثيدحلا مولعو « ةتسلا بتكلاو

 . حضاو

 ٤٥٤ ( ٠ مقر ۲۷۹/۲) رطولا لينو . (۱۵۳ ص ) رهزلا قئادح (۱)



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سا 5 (

 يدنسلا مامإلل

 ىلع ةيملعلا راثآلا رداونو بئاجع نم تيأر اميف هل ريظن ال رفس وهو

 هأ. ۰( ايندلا فارطأ يف اهترثک
 :٠ مالكلا اذه لوصومو

 ثيح - هللا همحر - ركاش دمحم نب دمحأ ثدحا ةمالعلا هركذ ام

 : مدقت هل مالك دعب : لوقي

 « ةسيفن ةعومجم نمض يهو « باتكلا حيحصت يف ةدمعلا يه ةخسنو )

 نم هيف مخض دحاو دلج ( ۱۳۵۵ ) ةنس لوألا عيبر يف ءارشلاب يل تعقو

 : هركذأ ام بتكلا

 ‹ دواد يبأ ننسو « ملسم حيحصو « يراخبلا حيحصو <« أطوملا

 . يئاسنلا ننس « يذمرتلا ننسو

 : اهليصفتو « ةقرو ( 010 ) هقاروأ عومجمو

 .( 09 )أطوملا

 )١605(. يراخبلاو ©

 .(۱۲۰) ملسو ٩

 .( 55 )دوادوبأو ©

 .(99) يذمرتلاو ©

 .(۸۸) يئاسنلاو ۵

 دئاوف ضعبو سراهفلاو . ءاضیبلا قاروألا نم هيف ام ريغ كلذو

 . يتنس ( ۲۱ ) اهضرعو « يتنس ( ۳۱,۵ ) هقاروآ نم ةقرولا لوطو دیناسأو

 )١( ص ) سراهفلا سرهف ۷۲۲( .



 دباع دمحم دیئاسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 لوصأ ىلع لباقم ححصم اهلکو « ةقيقد ةفلتخم طوطخب بوتکم وهو
 ةنيدملا ثدحم « يدنسلا دباع دمحم خیشلا میظعلا ملاعلا اهلباق « ةدمتعم

 . يضاملا نرقلا يف ةرونلا

 ۰ ۱۲۲۱) يتنس نم (۱۱۱) ""رهشآ ةعبس وحن يفاهلك اهلباقو *

 .( 37 ١

 نأعمء( 0١ ) ناضمر ( ۲۲) موي يفأطوملا ةلباقم تأ دقو «

 . ةنسلا كلت نم ناضمر ( ١١ ) يف هخسن لمکآ خسانلا

 . لاوش ( ۲6 ) يف ملسم نم يناثلا فصنلا ةلباقم متأو ©

 . ةدعقلا يذ ( ٠١ ) يف ىئاسنلاو ©

 . ةجحلا يذ ( ١6 ) يف يذمرتلاو *
 . ( ۱۲۲۱ ) ةنس نم كلذ لك

 . ( رفص ) يف دواد يبأ ةلباقم متأو »

 . ( لوألا عيبر ۲ ) يف ملسم نم لوألا فصنلاو ©

 . ( يناثلا عيبر 5 ) يف يراخبلاو ©

 .( ۱۲۲۲ ) ةنس نم كلذ لک

 مث ( ءاعنص عماج ) : يف تناك هتلباقم نأ ديفي ام أطوملا ىلع بتکو ©

 : - هللا همحر - لاق

 نم يل تعقو يتلا خسللا حصآ يه - يذمرتلا ننس - ةخسنلا هذهو )

 « باتک هنم اولخي ال ام « اهيف ةليلق طالغآ ضعب ىلع ۰ يذمرتلا باتک

 . ه آ . ۳( ما ... خسللا رئاس يف تسيل ةحيحص تادایز اهیفو

 وأ نیمدقتلا يف ءاوس ریظن ربصلا اذهل دجوي نأ لقو « هل عضخی میظع دهج اذه : ققحا لاق (۱)

 . ةءارقلاو بلطلا يف ممهلا توم ىلع ناعتسلا هللاو . نیرخأتلا

 . ( ۱۶ ۰ ۱۳ ص ) رکاش دمحأ ةمالعلا قیقحت / يذمرتلا ننس ةمدقم (۲)



 مدس دنا نيدرشارصح ب سو
 يدنسلا مامإلل

 : ایناث »
 ص ) رهزلا قئادح يف امك يدمضلا دمحأ نب ب نسحلا هذيملت هركذ ام

 : الئاق ( ۳

 عم « ليلدلا عابتال ایرحتم ناكو ۰ ثيدحلا بتكب يلكلا فغشلا هلو )
 . ةهاجوو سانلا يف ةدايس يأرلا اذهلو 1 ةفينح يبآ مامالا ديلقتب ه هرهاظت

 انسح اعیدب افلوم هتاررکم يف فلآ هناف ( يراخبلا حیحص ) ب ةفرعم هلو

 هللادبع يبآ تاررکع « يرابلا ةحنم ] : هامسو لوبقلاب سانلا هاقلت

 هأ ."'”[ يراخبلا

 : ًايلاث ۰

 (۷۲۲ ص )سراهفلا سرهف يف يناتكلا يحادبع ثدحا ةمالعلا هركذ ام

 : لوقي ثيح
 ىتح « ةنسلا بتك ءارقإ ىلع ًارباثم « ةرونملا ةنيدلاب ةتماقإ ةدم ناكو )

 . ( رهشآ ةتس يف ةتسلا بتكلا متخي ناك هنإ

 : - هنع هللا افع - ققحملا لاق

 !!؟ ةتسلا بتكلا أرق نم نامزلا اذه يف دجوي لهو

 - قونألا ضيب نم زعأو « رمحألا تيربكلا نم ردنأ مهف !! ناك نإ

 . - نولوقي امك

 لسكلاو « مئازعلا فرعت ال يتلا مئازبلا نامز ... نامزلا اذه يف نحنف

 ليقلاب رامعألاو تاقوألا لاغشإو ... ةحارلاو ةعدلا بحو « لومخلاو

 . لاقلاو

 . هريغو (۲۷۹/۲) رطولا لين يف هركذو (۱)



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 لب « ليلضتلاو میدبتلاو « حیرجتلاو لیدعتلاو . ةميمنلاو ةبيغلاب لب

 نم ةسلاجم نمو « ناسللا تاتلف نم مهللا كب اذایع ۱۱ ریفکتلاو قيسفتلا

 . نامزلا اذه ءانبآ نم هلاح اذه ناك

 ىلع مهنآ نوبسحي < القعو انید مرحناو « نيشملا لعفلا اذهب مهو

 لب ؛ الامعأ نورسخألا مهو اعنص نونسحي مهنأ نوبسحي لب ؛ ءيش

 . ارامعأو

 عم لاومألا ءاطعإب ىضرن ال . هتانسح ىدهأ نم : لقعو نيد صقان

 يهو - تانسحلاب فيكف « انّدكو انبعت اهنأل ؛ رادلا هذه ءانفب انیقی انملع

 ۱۱۱ انّدكو انبعت اهنأ عم - ةيقابلا
 ارکنم لوقن نأو « نيعألا ةنئاخو « ناسللا تاتلف نم انمصعا مهللا )

 انلغشي نم انع دعبأو اندعبأ مهللا « اروجف ىشغن نأو « اروزو لوقلا نم

 . ( كيلإ برقي ام بلط نعو كركذ نع
 . بجاو مهتفص هذه موق نع لازتعالاو « ةلزعلاف
 نظت امك - ةتغب ضرلاو « تولاف كتقوب نظ - هللا كاعر اي -

 كتقو نكيلف اذكهو . باسحب الإ ذخأت الو باسحب الإ ىطعت ال « كتاوهشب

 ملسأ يه ةيونعملاو ةيسحلا ةلزعلاف « هتفص هذهو هلاح هذه تناك نم عم

 . اليبس ىدهأو لب « اليق موقأو « مكحأو
 7 فرحنا ركفلا لهأو « ةماعلاو « ءاهفسلاو « ءاغوغلا سلاجم بنتجا

 , ٠ نورجؤي الو نورزؤيو « نومثؤيو نومثأي نم « مهريغو - نومسُي اذكه
 ارِكْنُم « ابئاغ ارضاح نكو « ةرفغملاو وفعلا هللا لأساف « تيلتبا ناو

 . نايإالا فعضأ كلذو كبلقب

 او روژلآ نوذهشی آل َنيِدَّلآَو » : لوقي ذإ ميظعلا هللا قدصو

 .[۷۲ :ناقرفلا] « © اًمارك ورم ول ور



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح سا 1 (

 يدنسلا مامإلل

 انتی ىف نو نیل تر اذإو ) : لوقی ذإ میظعلا هللا قدصو

 نیل كسب او .ورتغ تبدح ىف وضوح مُهْنَع ضرع

 ساز 4 © نمللشلآ مولا ممد ىَرَحدلَآ دْعَبَدُعَمَت الف

 : هلك اذه عم رکذتو

 حبصأ كنيد نأو « ءاوس مثإلا يف لعافلاو رقملاو ۰ لعافلاك يضارلا نأ

 مث رارقإ مث توكس ىلإ بلقنا !! بلقنا دق كبلق نأو « تاهبشلل اضرغ
 . - ةمالسلا هللا لأسن - ساکتنا

 ىلع بلاط يبأ توم يف ًاببس ناك نم « بحاس بحاصلا نأ ملعت ملأ
 .!! بحاصلا وه سيلأ . كرشلا

 ىأرو - انيأر مكف « هنارقأو « هنادخأب ءرملا فرعي : لاق نم قدصو

 نم لب « داسفلا ىلإ حالصلا نمو « رشلا ىلإ ريخلا نم اولوحت اسانأ - انريغ

 لطابلا دقتعم ىلإ ماركلا هبحصو ب يبنلا هيلع ناك ام ىلع يفلسلا دقتعلا

 ۱ . ۱ هلهأ بحو ٠
 ناك ناو. رکدم هيف امربعلاو دهاوشلا نم رضاحلاو رباغلا عقاولا يف مکو

 . ءایشالا زیمتت اهدضب : نکلو « رکذ ام سکع لباقلاب كانه

 : لیلا باتکلا « اهتافآو ةطلخلا نع ادیفم الصف رظناو

 . ( اهدعب امو - 401/۱ ) نیکلاسلا جرادم

 . دیزوبآ ركب خیشلل / ملعلا بلاط ةيلحو

 نسح نب وهشم خیشلا قيقحت - ایندلا يبآ نبال / دارفنالاو ةلزعلاو

 . ةسيفنلا هتمدقمو ناملس لآ

 : - یلاعت هللا همحر - يباطخلا مامالا هلاق ام لمجآ امو

 الو لام مهنم كل سيلف « كنم ملعتلاو كتبحص يف نيبغارلا عد )

 مهنع تبغ نإو « كوقلمت كوقل اذإ  رسلا ءادعآ ةينالعلا ناوخإ « لامج



 ) ١ )ر ا دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ؛ ًابيطخ كيلع ناك جرخ اذإو < ابيقر كيلع ناك مهنم كاتأ نمو  كوقلس

 امف  كيلع مهعامتجاب رتغت الف « ةعيدخو لغو « ةبيغو قافن لهأ
 ارامحو مهراطوآ ىلإ املس كوذختی نأو « لالاو هاجلا لب < ملعلا مهضرغ

 مث « كئادعآ دشآ اوناک مهضارغآ نم ضرغ يف ترصق نإ « مهتاجاح يف

 نوضرعیو « كيدل ابجاو اقح هنوریو <« كيلع ةلاد كيلع مهددرت نودعی

 مهبیرق رصنتو مهودع يداعتف « ‹ كنيدو كهاجو كضرع لذبت نأ كيلع

 مهل نوکتو < اهیقف تنك دقو < اهيفس مهل ضهتتتو « مهیلوو مهمداخو

 .) ( ًاسيئر ًاعوبتم تنك نأ دعب « ًاسيسخ ًاعبات
 . مه ام لیلقو « هللا محر نم الإ نامزلا اذه يف انلاح اذهو : تلق

 : لاق نم قدصو

 یوع ذإ بنالاب تسناتساف بنذلا یوع

 ريطأ تدكف ناسنإ توصو

 !! هراد رقع يف ه# نافع نب نامثع لتق دقو سانلا نم ةمالسلا نيأ

 . مهاذأ ىلع ربصيو سانلا ةطلاخم عيطتسي دحأ لك سيل

 . سانلا طلاخي امنيح هنايإ دادزي نم سانلا نم

 . هتولخ يف هناميإ دايدزإو ُهُحْبَف ْنَم سانلا نمو
 . سانلا عمو ةولخلا يف هناميإ دجو نم سانلا نمو

 . باوصلاو ريخلل قفولاو يدابلا هللاو . مهبرشم سانأ لك ملع دق

 : ًاعبار ©

 . ۱۱۱-۱۱۲ ص ) يباطخلا / ةلزعلا (۱)



 دباع دمحم دیناسا نم دراشلارصح بلل ( 4 ر)

 يدنسلا مامإلل

 : لاق ( ۲۷۹/۲ ) رطولا لين يف امك فاحج ةمالعلا هرکذ ام

 لمکآ الو. دحاو دلج يف ( يراخبلا حرشب يرابلا حتف خَسنو)

 رهظأو نأشلا كلذل نامزلا ءانبآ نم نایعألا عمج ( تسلا تاهمألا )

 . هأ ( يرابلا حتفل ) هلامكإ دنع لعف كلذكو « رورسلا

 ( ادلج ١5 ) يف نآلا عوبطم وهو حتفلا خسني ب ) رابج ميظع دهج اذهو

 عم. ةنيحص فالأ ةعست ( 4000 ) نم يرق ريبكلا مجحلا نمو ةيفلسلا ط

 . ( اقروو اربحو امالقأو ةءاضإ ) تاناکمالا ةلق

 . ارابكإو الالجإ ابل ناسنإلا فقي ةمهو < هل عضخي دهج

 داسجألا اهدارم يف تبت ًارابك سوقنلا تتناك اذاو
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 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 هخويش رهشأ 6

 نمزلا اذه يف ردنو ّرع يذلا « نفلا اذه بلاطو « ثدحا اهنم ديفتسي
 بحاص - ينالفلا دمحم نب حلاص - هللا همحر - هخويش نم ١-

 فيرشلا نع < يرمعلا ةنس نب دمحم نب دمحم نع يوري وهو - رمثلا فطق

 « ليلخ نب دمحم نب دمحم خيشلا نع « يتالوولا يلع نب دمحم هللادبع يبا

 . ىنالقسعلا رجح نبا ظفاحلا نع يفنحلا - ةلمهملاب - سامكرأ نباب فرع
 هللادبع نب دمحم خيشلاو رفس دمحم خيشلا نع خاص خيشلا يوريو

 يعلقلا نسحمادبع نب دمحم نيدلا جات خيشلا نع : لوألا « نييندملا يبرغملا
 يبأ خيشلا نع : A تسع عيبا نع « يفنخا

 " يرصبلا
 اال بر ندارم خيشلا ناو دمع خیام

 : نع يوري وهو ۰ يجرزخلا

 يدنسلا مام مال

 : يف ةمجرت هل (۱)

 . (۷۲۲/۲) راطیبلل / رشبلا ةيلح -أ

 . ( ةميق يهو - ۵۱۹ مقر ۹۰۱-٩۱۲ ص ) سراهفلا سرهف -ب

 . ( ۱۷۰/۳ ) مولعلا دجيأ -ج

 . ( ۲/۱ ) نیفراعلا ةيده -د

 . اهریغو . (۱۲/۵) نيفلؤملا مجعم - ه

 . ( ۱۳۸ ص ) يولعلا يشبحلا نیسح دیناسآ رکذ يف يوقلا حتف (۲)

 . ۸۲۲ مقر - ۱۰۹۳ ص ) رظاونلاو عماسلا ةجهبو رطاوخلا ةهزن : يف هتمجرت (۳)



 داعدم دنا نم دراشارص سس(
 يدنسلا مامإلل

 روهشم تبث هلو 2 يوتتلا روفغلادبع نب مشاه دمحم ةمالعلا نع هدلاو

 لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس ديسلا نع نيسح دمحم خيشلا يوريو

 : مهنم نيريثك خياشم نع ‹ لدهألا

 دمحأ : نيفورعملا نيخيشلا نع امهو « يلبنحلا يسلبانلا ينيرافسلا

 نع ۰ بيطلا نب دمحم خيشلا مهمو « يرصبلا ملاس نب هئلادبعو « يلخنلا

 قداص دمحم نبا نسحلا يبأ خيشلا نع نيسح دمحم خيشلا يوريو

 ملاس نب هللادبع خيشلا نع < ياللا ةايح دمحم خيشلا نع يدنسلا

 نعد ةزاجإ- يا ناسلا دمع خيشلا نع > یا - يورد

 يلع نب نسح رارسألا يبأ نع يجاجزملا يلع خيشلا هدلاو نع ؛ « يجاجزلا

 . یمیجعلا

(۲) ۰ 3 

 نب هللادبع ىلع أرق وهو 2 يجاجزملا نيدلا ءالع خيشلا هدلاو نع ¢ هيبأ

 . يرصبلا ملاس

 . (۱۳۹ ص ) يوقلا حتف (۱)

 : يف ةمجرت هل (۲)

 رطولا لينو . (۵۹۳ مقر ۳۵۹/۲) علاطلا ردبلاو . ( ۱۷۱ ص ) ةباطتسلا ةزاجالا ضایر ةهزن

 . اهریغو . ًادج ةديفم يهو ( ۵۵۰ مقر 4۲۵/۲)



 )ر دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح
 ا يدتسسلامامإلا

 : ةدئاف

 هللادبع خيشلا نم دمحم خيشلا هدلول ةزاجإلا بلط نيدلا ءالع خيشلا

 ةزاجإ يرصبلا نع نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا يوريف « يرصبلا ملاس نب

 . ةطساو الب
 لبنس ديعس دمحم ةمالعلا نبا لبنس ''”رهاط دمحم ةمالعلا -

 .( ۱۲۱۸ تر

 يدركلا مي ميهاربإ خيشلا نب رهاط يبأ دمحم خيشلا هدلاو نع يوري وهو

 خيشلا نع « يمفاشلا يسل لا يرهزألا يلع نب ديع خيشلا نعو « ينال

 يرصبلا ملاس نب هللادبع

 هدنسب يلخنلا دمحأ خيشلا نع < ًاضيأ ديعس دمحم خيشلا يوريو

 ۱ . فورعلا

 يرهوجلا دمحآ خیشلا نع اضیآ لبنس رهاط دمحم خیشلا يوريو

 . يرصبلا ملاس نب هللادبع نع يرصلا ریبکلا

 خیشلا نع يكملا لامج دمحم نب فراع دمحم خیشلا نع اضیآ يوريو
 . يميجعلا نسح

 وهو يرصلا يرهزألا يروصنلا روصنم خیشلا نع : اضيأ يوريو

 نیریثک خیاشم نع يلالبنرشلا يخادبع خیشلا نع يروصتلا نامیلس نع
 : مهنم

 يلع خیشلا نع ٠١ ۸۷) ةتس یفوتلا يسلماربشلا يلع خيشلا

 . رجح نبا ظفاحلا نع " يطويسلا نع ينارقلا نيدلا رون نع يروهجألا

 )١( ص ) يوقلا حتف ١5٠(.

 ) )۲يف ةمجرت هل :

 ص ) ناوخالا فاحتإو . (۷۷/۲) رشبلا ةيلح ٩۲ ( .

 ) )۳كلذ ملعيلف . رصعلا لهأل ةماعلا ةزاجإلاب يه امنإ رجح نبا.نع يطويسلا ةياور



 بعدم دا نمدرشارص سس سو
 يدنسلا مامإلل

 لهأ زاجأ يلمرلا نإف « ةماعلا ةزاجإلاب يلمرلا نع ًاضيأ يوريو
 (.٠ ٠ نینس عبرأ ) يسلماربشلا رمع كاذ ذإ ناكو « هرصع

 خيشلا : مهنم ةعامج نع ذخأ وهو يحازملا ناطلس خيشلا : مهنمو

 نب دمحأ خيشلاو ‹ يروهنسلا ملاس خيشلاو « يدايزلا يلع نيدلا رون

 . يكبسلا ليلخ
 « يفنحلا ةجافخ نب دمحم نب دمحأ نيدلا باهش ةمالعلا : مهنمو

 سمشلاو يطويسلا نع يمقلعلا ناهربلا نع وهو « يجافخلاب ريهشلا

 ا رل
 ۲ ةفورعلا هديناسأب يلبابلا سمشلا :

 : ةفرشملا ةكمب ةيكلاملا يتفم © برغم ا نيسح ليلجلا امالا -6

 نع يوري - يبرغلا - وهو « دباع دمحم خيشلا خويش لجأ نم وهو
 . يميجعلا نسح خيشلا نع يبرغملا بيطلا نب دمحم خيشلا

 نسحلا نب ميهاربإ خيشلا نع هدلاو نع بيطلا دمحم خيشلا ذخأو

 نع يسافلا رداقلادبع نب دمحم هللادبع يبأ خيشلا نع اضيأ ذخأو « يدركلا

 هللادبع نب دمحم هللادبع يبأ خيشلا نع اضيأ ذخأو « يربطلا نيدباعلا نيز

 « يعردلا دمحم نب ميهاربإ خيشلا نع « يشيشملا ينسحلا فيرشلا دمحم نب

 . يراصنألا ايركز نع يلمرلا نع ةيروزرهشلا ةيدلاخلا ةمطاف نع

 يمكحلا ريطم نب دمحم نب يلع هيقفلا نع اضيأ ةيدلاخلا ةمطاف يورتو

 . يكملا رجح نبا نع ينميلا
 ميهاربإ خبشلا نافرعلا يبأ نع يعردلا ميهاربإ خيشلا نع ًاضيأ يورير

 ” يبلاعثلا ىسيع خيشلا نعو يدركلا

 )١( ص ) يوقلا حتف ٠٤١-٠٤١١ (.

 )۲( رشبلا ةيلح ) يف ةمجرت هل ( )٥٥١/١( .

 . ( ۱۶۱ ص ) يوقلا حتف (۳)



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ماجپلا ۱۲ نامیلس نب دمحأ دیسلا - ٦

 لوبقم فيرش دمحم نب دمحآ نیدلا يفص ةمالعلا نع يوري وهو

 خيشلاو يلخنلا دمحأ خيشلاو يرصبلا ملاس نب هللادبع خیشلا نع لدمال

 يناروكلا ميهاربإ خيشلا نب رهاط يبأ

 ؟ مهملعأو هخويش رهشأ وهو ۳ لدهألا ناميلس نب نمح رلادبع - ۷

 . هل ( يناميلا سفنلا ) عتاملا باتکلا هخویشو هديناسأ قایسل رظناو

 . ةلاطإلا نع ينغي ام هیفف

 . ماجهلا نامیلس نب مساقلا يبآ خیشلا -۸

 . يجاجزلا يلع نب ””قيدص خیشلا -4
 . يراكبلا قازرلادبع خیشلا -۰

 . يدنسلا نامز دمحم خیشلا ۱

 لبنس رهاط دمحم نع يمورلا سيردإ نب ليعامسإ -۲

 دمحم مالسإلا خيش هيبأ نع باهولادبع نب دمحم نب هللادبع خيشلا -۳

 . يرصبلا نع هتايورمب يدنسلا ةايح دمحم نع باهولادبع نبا

(€) 

 ينكل ةمجرت هل اذهك الاع نأ كش الو تابثالا بتك يف ًاضرع ركذ اغاو . ةمجرت ىلع هل فقأ مل )١(

 . ملعأ هللاو ةينميلا مجارتلا رداصم ةزعل اهيلع فقأ مل

 . ( ۳٠٤ ص ) سراهفلا سرهف : رظني ( ۷-۱۲ ) مقر نم هخویش (۲)

 : يف ةمجرت هل (۳)

 . (۱4/۲ ) رطولا لينو . (۲۰۲ مقر - ۲۹۳/۱) عطاسلا ردبلاو . ( ٠١١ ص ) ةزاجالا ضایر ةهزن

 . 7١( ص ) ناوخالا فاحتإ (۶)

 . (۷۱ ص ) ناوخالا فاحتا (۵)

 : يف ةمجرت باهولادبع نب دمحم مامالا نب هللادبع خیشللو

 مالعالاو (1۹- 6۸) دجن ءاملع ریهاشمو .( اهدعب امو - ۱3۹/۱) نورق ةينامف لالخ دجن ءاملع

 . اهریغو . (۱۳۱/۶)



 دیم دعم دینا نيورشا رمح سس ل
 يدنسلا مامإلل

 روهشلا مامإلا يناكوشلا يلع نب دمحم دهتجملا ةمالعلا مامالا - ٤

 هيلع أرقو همزال ." ( اهریغو ليسلاو ردبلاو لينلاو ۰ حتفلا ) بحاص

 .اريثك
 . ( رتافدلا دانسإب رباكألا فاحتإ ) ناونعب باتك يف مامإلا اذه ديناسأو

 . ةدع تالاصتا - هللا همحر - يناكوشلا مامإلاب انلو . مقارلا قيقحتب تب عبط

 . ةنلاو دمحلا هللف

GOOG 

 . اهريغو . (۱۵۳ ص ) رهزلا قئادحو . (4۲۸ ص ) راصقتلاو « (۲۲۷/۲) علاطلا ردبلا (۱)

 علاطلا ردبلا يف هسفنل مجرت دقف !ران هسأر ىلع ملع وهف - هللا همحر - يناكوشلا مامالا امآ

 ریسفتلاو ۰ كوسمون هللادبع روتكدلل / ةديقعلا يف ةريثك تاسارد هلوح تدعأو . (۲۲۵-۲۰/۲)

 . ریثک اهریغو ۰ يجرشلا روتکدلل / هرکفو ۰ يرمعلا روتکدلل / هقفلاو « يرامغلا روتکدلل



 سر سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح
 يدنسلا مامالل

 [ هذیمالت رهشآ ] - ۵

 عنایلا ) روهشلا تبثلا بحاص . يندلا يولهدلا ينغلادبع ةمالعلا ١-

 . ( ينجلا

 . يكرتلا هللا ةمكح نب هللا فراع ةناتسألاب مالسالا خيش -۲

 . يولعابلا يشبحلا خيش نب مشاه ديسلا -۳

 ٤ - يندلا يناولحلا نيسح خيشلا .

 ٥ - يمزاحلا رصان نب دمحم دنسملا ثدحا .

 . يكملا رمع نب لامج خيشلا ةكمب ةيفنحلا يتفم - 7

 . يحايرلا رداقلادبع نب ميهاربإ ةيسنوتلا رايدلا ملاع -۷

 . يدلاخلا يدادغبلا ناميلس نب دواد -۸

 . يجقواقلا ليلخ نب دمحم نساحاوبآ -4

 ٠ - ينامثعلا قحلادبع لضفلاوبأ يرثألا ثدحملا ملاعلا .

 . ! كلذك هخويش نم وهو . يدنسلا نامز دمحم خيشلا ۱

 . ليللا لمج نب حلاص دمحم نب نيسح دمحم -۲

 . ريثك مهريغو . ""شکاع هللادبع نب دمحأ نب نسحلا يضاقلا -۳

 كفيك

 )١( ص ) سراهفلا سرهف ۳۹۱۵ ( .



 دیم دعم دیار سو
 يدنسلا مامإلل

 [ هيلع ءاملعلا ءانث ] "

 : كلذ نمف . ءالجأ ةمئأ مامالا اذه ىلع ىنثأ دقل

 : (4۸۵ مقر -۲۲۷/۲) علاطلا ردبلا يف امك يناكوشلا مامإلا لاق -۱

 هقفو ‹ فرصلاو وحنلاب ةنقتم ةفرعمو « بطلا ملع يف ىلوط دي هل)

 . هأ ( عيرس حيحص مهفو « مولعلا رئاس يف ةكراشمو « هلوصأو ةيفنحلا

 : ( ٤۲۸ ص ) راصقتلا يف امك ينجشلا مامالا لاقو -۲

 حجري هنکلو ؛ ثيدحلا ملع يف یلوط دی هل ةمجرتلا بحاصو )

 وحنلاب ةنسح ةفرعم هلو« هل حص ام ىلع ةيفنخا بهذم هنید لمع يف

 . هآ ( مولعلا رئاس يف اکراشمو مبلوصأو ةيفنحلا هقفو . فرصلاو

 رهزلا قئادح يف امك يدمضلا دمحآ نب نسحلا ةمالعلا لاقو -۳

 : (۱۵۲ ص)

 ‹ راظن مامإ وهو « دانسالا يلاع « داقنلا ثدحا ةمالعلا انخیش )

 هلو « اهللع فرعیو ۰ ثيداحألا نوتم رضحتسی « رابغ هل قشي ال قباسو

 ةفيحص نم يلع امنأكف : هظفح ةعسل ملكت اذإو ۰ یلوط دی لاجرلا دقن يف

 ‹ ةفيرولا اهفراعم ىلع علطتلاو « ثيدحلا بتکب ةماتلا ةياثعلا هل « ءالمإ

 ةقينألا اهضایر ىلع فوقولاو

 . كلذ ىلع حارشلا هلاق ام ةفرعمو « ثيدحلا هقف ىلع هعالطا عم اذه

 ؛ ثيدحلا بتکب يلكلا فغشلا هلو « بطلا ملع يف ةلئاطلا ديلا هل

 اذهلو « ةفينح يبآ مامالا دیلقتب هرهاظت عم لیلدلا عابتال ایرحتم ناکو

 . ةهاجوو سانلا يف ةدايس يأرلا



 يوي لا سس يع حم دین نم درشارس
 يدنسلا مامإلل

 ( رطولا لين ) يف امك ةرابذ ىيحي نب دمحم نب دمحم ةمالعلا لاقو - 5

 : ( 505 مقر ۲۷۹/۲)

 . (ةلحرلا ظفاحلا ةمالعلا خیشلا )

 : روکذلا باتکلا يف امك ( فاحج ) ةمالعلا لاقو

 ‹ هلح نم هیندیو هلجي ينالفلا اص دمحم ثدحا نيمرحلا مامإ تيأرو )

 هيرحتو « يراخبلا حيحصب اذه انقيفر لاغتشاو « ةيثيدحلا بتكلاب هفغشل

 حجم ةلماك ةفرعم هلو ۱ ةهاجوو سانلا يف ةدايس هلو « لیلدلا عابتال

 .. لوبقلاب سانلا هاقلت ًانسح ًاعيدب ًافلؤم هتاررکم يف فلآو ‹ يراخبلا

 . هأ ( لإ

 مقر ۷۲۰ ص ) ( سراهفلا سرهف ) يف امك يناتكلا ةمالعلا لاقو -

۳۷۹ ) : 

 هيقفلا ظفاحلا , ثدحملا عماجلا ملاعلا « هدنسمو زاجحلا ثدحم )

 اهُموُسُر تْفَع نيح ننسلا ييحم « اهفراخزو ايندلا يف دهازلا « رحبتلا
 . ( اهمولع ترچهو

 فكيف



 دیاع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 [ هنافلوم ]۷

 تابتکلا يف ففرألا نيهر لازام مامالا اذه ثارت نأ : هيلع فسؤي اه

 . رونلا ىلإ اهجرخي نم ضيقي لجو زع هللا لعلو . ةصاخلاو ةماعلا

 : - هللا همحر - هتافلؤم نم ركذ اممف

 هيلع مالكلا يتأيس . دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح -۱

 . هللا ءاش نإ الصفم

 خ١ ةفينح يبأ مامإلا دنسم ىلع ةفيطللا بهاوملا -۲

 (0۲۵ مقر ۱۰۰۷/۲)و (”75 مقر ۳۱۰/۱ )لماشلا سرهفلا : رظنا

 ١555(. مقر ۱۱۳4/۳)و

 (خ) . راتخلا ردلا ىلع راونألا علاوط -۳

 يلكرزلا كلذ رکذ . ةرونلا ةنيدلا يف هنم ةعطق (خ) مارلا غولب حرش - 5

 03 . العألا ىف
 . يراخبلا تراركمب يرابلا ةحنم -0

 مقر ١ 15/7) لماشلا سرهفلا رظنا . فلؤملا طخب وه ام اهنم خسن هلو

۳( . 
  يحفاشلا دنسم بیترت 1

 . هللا دنع ملعلاو هدجأ ملف

 . (۳۲۲ مقر ۲۱۷/۱) و (۰ ۲ مقر ۳۹۹/۱) لماشلا سرهفلا : رظنا

 هيف لوقلا طسب . ءاحلا فرح ىلإ هيف لصو ( ۷۲۱ ص) يناتكلا لاق

 . ًاقئال اطسب

 ءاجنتسالا طورش يف اجرلا لائم -۸

لا نم قراوخلا رودصو لسوتلاو ةثاغتسالا زاوج يف ةلاسر - 8
 ءايلوأ

 . نيروبقملا

 يدنسلا مامإلل



 ) : ۱ دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : ( ۷۲۱ ص ) يناتكلا لاق
 نم بابلا اذه يف ریغلا هلعفی امك ال راثالاب داهشتسالا ىلإ اهیف دمع

 يهو . انزو مصخلا مبل میقی ال نيذلا نیرخأتلا لاوقآ بطح ىلع راصتقالا
 . هأ . عمجأو ديفأو بابلا اذه يف بتک ام نسح نم نيسارك يف

 : (۱۸۰/۲) یلکرزلا لاقو
 . ( يناتك - ۱۱8۳) ةعومجلا لوأ ۰ طابرلا ةنازخ يف يه
 لهو ؟ عوقولا ةزئاج يه له : ءایلوالا تامارک يف ةلاسر ۰

 .؟ اهریغ وأ ةايحلا لاح يف تعقو ءاوس زئاج مأ بجاو اهب قیدصتلا
 لَو هللا لوسر دي نولبقی اوناک ةباحصلا نأ ثيداحألا يف درو له ۱

 ال مأ ؟ نیتفیرشلا هیمدق وأ ؟ هسأر وأ ؟ ةميركلا

 : ( ۷۲۲ ص ) یناتکلا لاق
 نم امهو . طخلا ةيدنس ةعومج يف يدنع امهالک « ةسارك يف يهو

 ۰ . ناكمب ةبارغلا

 يرعش ناوید ۲

 : (۱۸۰/۱) یلکرزلا لاق

 ( يدنسلا دباع ناوید ) مساب ةطوطخم (۱۷۵) طابرلا ةنازخ يف تيأر
 . تابسانلا يف هرثکآ . نسح همظنو ‹ ریغص ءزج يف

 . مدقتو دحاو دلجم يف تسلا تاهمألا - ۳

 طخ ي سانلا ديس نع ةهفاشم سابع نبا هاور امع سابلا فشک - ٤
 اذه ركذي ملو. ٠١١( مقر ۱۲۹۰/۱) لماشلا سرهفلا : رظنا ... هدي
 . ۱۱ هل مجرت نم لك باتكلا

 : ( ۷۲۲ ص ) سراهفلا سرهف يف امك - هللا همحر ¬ يناتكلا لاق
 يف ةعومجم هلو < يفنحا هقفلا بتک ىلع يشاوحو تاعومجم ةدع هلو )

 ۱ . ًارثثو امظن مهدیناسأو « هل هخياشم تازاج)



 دباع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح سس ل لل : (

 يدنسلا مامإلل

 يناو « اهصيخلت يل رسيتي ملو ةرونملا ةنيدملاب هبتك نيب اهيلع تفقو
 . ( اريثك كلذ ىلع فسآ

 . مامإلا اذه تافلؤم نم هيلع تفقو ام اذه
 امن رثكأ تكرت امو « تملع اه رثكأ تلهج ام نأ انيقي ملعأ انأو

 . ميلع ملع يذ لك قوفو « تركذ
 مامإلا اذه نع ةعسوم ةسارد لمعيف ملع بلاط ءيهي نأ هللا لعلو

 . زيزعب هللا ىلع كلذ امو . هدوهجو « هتافلؤمو

 از بت



 ) : ( دباع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح
 يدنسلا مامإلل يس رص

 [ هيلع ءاملعلا ءانثو دراشلا رصح ] ۸

 انيقي ملع < ‹ ةطوطخملاو لب « ةعوبطملا تابثألا هذه يف رظنلا معنأ نَم
 - ريخ لك قو - ىقاوسلا هبناجب رحبلاك . اهل ةبسنلاب ( دراشلا رصح ) نأ
 يف « ًاديهج ادهج لذبو « بيترتلا نسحأف بترو ۰ ىعوأف عمج
 زع يذلا « نفلا اذه يف نكمتو « ملعلا يف رحبت ىلع لدي اذهو . اذه هباتك
 . داك وأ

 ( دراشلا رصح ) ىلع - ىلاعت هللا مهمحر - ءاملعلا ىنثأ دقلو
 : كلذ نمف . كلذ يف مهتاملك تعباتتو

 دمحأ نب يلع نسحلاوبأ انخويش خيش اهدنسمو رئازجلا ملاع هلاق ام ١-
 : لاق ىسوم نب

 ۳ ( لئامم الو ,ریظن ايندلا يف هل دجوي مل يذلا « لفاحلا تبثلا وه )
 رهاظ نب يلع نسحلاوبأ اهدنسمو زاجحلا ثدحم ةمالعلا لاقو -؟

 : لاق يندملا يرتولا

 ."” ( حصأو هنم عسوأ ملعن ام ىلع دجوي ال سرهفلا اذه )

OEE 

 . ( "55 ص ) سراهفلا سرهف (۱)

 . قباسلا عجرملا (۲)
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 يدنسلا مامإلل

 [ هندیقع 4٩]

 معألا يف - رشع ثلاثلاو رشع يناثلاو رشع يداحا نرقلا يف داس

 يبأ ةديقع - ةيبالكلا ةديقعلا حصألا ینعلاب وأ ةرعاشألا ةديقع - بلغألا

 . يناثلا روطلا يف - يرعشالا نسحلا

 نم ء ءاملعلاو ةالولا ىلإ : رمألا لصو لب « هعاونأ ىتشب ثب فوصتلاو

 - اعرش روذح وه امن تاومألاو ءايحألا يف نودقتعيو « هتءابعب نوفتلي

 . - هيلإ ةليسو وأ اكرش

 . كاذنآ نيدلا اذه ةبرغ ىلع ليلد اذهو

 - ةيهولألا ديحوت يف همدق تلز > هللا همحر - يدنسلا دباع مامإلاو

 . (۱۰ مقر ) اذكو ( مقر ) ركذلا فنآلا هباتك يف امك - هنعو انع هللا افع

 . ةيهولألا ديحوت طسبل انه لاجملا سيلو
 طخب هسفنب كلذ نابأ امك - فوصتلا قيرط - هللا همحر - كلس دقو

 . ةقيرطلا يدنبشقن هنإ : هسفن نع لاق ثيح تبثلا رخآ - هدي

 هبحصو و هللا دبع نب دمحم قيرط ريغ قيرط لك نأ : مولعملا نمو

 . لطاب لطاب قيرط وهف : مهجهن ىلع راس نمو ماركلا
 باتكلا اهب تأي مل ( ةعرتخلا اهسوقط ) ابل يتلا ةيفوصلا قرطلا هذهو

 زع هللا لوق مهيلع قبطني نم اهباحصأو « ةلالضو ةعدب يه لب. ةنسلاو

 ثيدح نم ملسم هاور اميف ل هلوقو . 4 © همان ةلماَع) لج

 . «در وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم » : اعوفرم ةشئ

 ا

 ةيفوصلا قرطلا هذه نع تبثلا اذه ناص - هللا همحر - فلؤملا نأ تيل

 علطن مل ارذع هل لعلو . ةدقتنملا تالسلسلاو بتكلا ضعب نعو « ةيعدبلا
 . هيلع



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 امنإو لصفم نيب ءيش ىلع علطأ ملف . تافصلاو ءامسألا يف هتدیقع امآ

 : هل

 .( ۱۳۱۷ ) مقرب ( ةرعاشألاب لسلسلا )

 اذہل هتياورف < دقتعلا يرعشأ هنأ نم اهموهفم ال ةرابع حيرص اذهو

 . - هلو انل هللا رفغ - ةيبالكلا ةرعاشألا ةديقعل هينبت ىلع ليلد . لسلسملا

 كفيف



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح یر

 يدنسلا مام وال

 [ هنافو ] ٠

 : ( ۱۵4 ص ) رهزلا قئادح يف امك يدمضلا نسحلا هذیملت لاق
 ددرتی ناکو < نطو راد ( ةرونلا ةنيدلا ) ذختا هل مجرتلا ةدم رخآو )

 . ( ةكم ) ىلإ اهنم

 ربقو ( فلالاو نیتئالا دعب نیسمخو ةعبس ) ماع يف همامح هافاو یتح

 ادحآ فلخي ملو « يندلا مرحلا ىلع اهعیمج هبتک فقوو دقرغلا عیقب ) يف

 . هأ ( یلاعت هللا همحر ۱۱ امیقع تام لب )۱
 . ضح أطخ وهف هادع امو هتافو نایب يف باوصلا وه اذهو

 [ هنمجرت رداصم ] ۱

 . هخویش نم وهو ( 1۸0۵ مقر ۲۲۷/۲) علاطلا ردبلا -۱
 . هذیملت وهو يدمضلل ( اهدعب امو ۱۵۲ ص ) رهزلا قئادح -۲

 . ینجشلل ( ۲۸ ص ) راصقتلا -۳

 . ةرابزل ( 4۵4 مقر ۲۷۹/۲ ) رطولا لين - 4
 . ( ةيدنبلا ط ۹۸ ص ) ينحل ا عنايلا -۵

 . ( ۱۳۸ ص ) يولعلا يشبحلا نيسح دیناسآ يف يوقلا حتف - 7

 . ( مزح نبا راد ط ۱۰۹۲ ص ) دنبلا ءاملع خيرات يف مالعألا -۷
 . (۳۷۰/ ۲ ) نیفراعلا ةيده -۸
 . ( ۱۷۹/7 ) يلكرزلا / مالعألا -4
 . (۳۷۹ مقر ۷۲۰ ص ۰ ۱۲۲ مقر ۳۱۳ ص ) سراهفلا سرهف -۰
 . ( ۸۵ ص ) ةفرطتسلا ةلاسرلا -۱



 : | سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح
e [ 

 يدنسلا مامالل

 ٌتلاثلا لصفلا

 ةيلاتلا ثحابملا ىلع لمتشت . باتکلل ةزجوم ةسارد

 . باتکلا مسا : لوألا ثحبملا »

 . فلؤملل هتبسن قيث وت : يناثلا ٌثحبم ا ۰

 . تابثالاو تاخیشلا بتک ةيمهأو « باتکلا ةيمهآ : ثلاثلا ثحبملا ۰

 . باتکلا يف فلؤملا جهنم : عبارلا ثحبملا ۰

 . باتکلل ةيطخلا خسنلا فصو : سماخلا ثحبملا ۰

 - يدنسلا دباع دمحم مامالا ىلإ ققحا دیناسآ : سداسلا ثحبملا »

 . - هللا همحر
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 يدنسلا مامإلل

 بانکلا مسا

 : هنم ةحفص لوأ يف هدي طخب وه امك هفلم هامسآ

 : لوألا ثحبلا

 [ دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح ]

 . لقعم رهن لطب هللا رهن رضح اذإو
 « هتیمست يف بیرغلا أطخلاو  بیجعلا طلخلا : لوقلا اذبل یعد يذلاو

 . باتکلا ناونع هدي طخب بتک - هللا همحر - فلؤملا نأ عم

 : مهنم اضعب كيلإو هناونع يف أطخلا ىلع هيمجرتم ضعب عباتتف

 الو ‹ ( ۱۵۳ ص ) رهزلا قئادح [ دباع دمحم ديناسأب دراشلا صنق ١-1

 !! ققحنا نم وأ !؟ تبثلا بحاصل ذيملت هنأ عم فلؤملا نم أطخلا له يردأ

 اذه يف ققحا نم ةرثاكتملا ءاطخألا دوجول حجرألا وه يناثلا لعلو <

 . خويشلا ءامسأو بتكلا مسا يف : باتكلا

 / مالعألا يف اذك [ ط دباع دمحم ديناسأ - ! يف - : دراشلا رصح 1-1

 : نيأطخ يف عقو دقو ۰ (۱۸۰/7) يلكرزلل

 . ىنعم ( نم ) نيبو اهنيب قرفو ةيفرظ يهو ( يف ) ةظفل : لوألا
 .!! اهتخأ نم ربكأ هذهو عوبطم هنأ ىلإ هتراشإ : ةيناثلا
 . ( )77١/50 نيفراعلا ةيده يف هلثمو

 . عوبطم وه لهو باتكلا مسا يف يلكرزلا مهو يف عقو دقو ۳
 مكح يف ىنملا غولب يفامك ناملس لآ نسح نب روهشم خيشلا

 .( ۱٩ ص) ىنمتسالا
 . !! عوبطم هنأ ىلإ ةراشإلا نود ةرابعلا حيرصب راشأ
 : - هللا امهمحر - نادنسملا ناثدحملا امأ -
 . ( ۲۱۳ ) سراهفلا سرهف يف یناتکلا
 . باوصلا ىلع هارکذ دقف ( ۷۵ ص ) ناوخالا فاحت يف ينادافلاو



 ) : ۱ دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : يناثلا ٌثحبملا

 [ فلؤملل هتبسن قيثوت ]

 : اهنم رومأ ةدع كلذ ىلع لديو اهيف كشال هفلؤم ىلإ باتكلا اذه ةبسن

 . تايثالل فاك هدحو اذهو - هللا همحر -- هدي طخب هنأ - ١

 .ريكن نود رضاحلا انتقو ىلإ هرصاع نم هل مجرت نم لك هركذ -۲
 . هل مجرت نم مهركذ دقو « تبثلا اذه يف هخويش -

 . يدمضلا نسحلا : هذيملت هب مهفرعأو هب سانلا صخأ هل هنأ ركذ -5
 .ريكن نود ةياورلا قيرط نم انيلإ هلوصو -ه
 دمح وه انا « ( دراشلا رصح ) نأ ىلع ليلدتلل ةيفاك اهريغو هذه

 . - هللا همحر - ىدنسلا دباع

 : ثلاثلا ثحبملا

 [ تابثألاو تاخیشلا بتك ةيمهأو , باتكلا ةيمهأ ]

 هبحاص ةناكمو « هيف ةدوجوملا ةيملعلا ةدالا ةيمهأب « باتكلا ةيمهأ یتأت

 هتيمهأو « - رم امك - هيلع ءاملعلا ىنثأ ( دراشلا رصحو ) كلذك ةيملعلا
 : اهنم رومأ ةدع نم ةعبان

 ١- ماسقأ ةثالث يف هلعجو همسق ثيح بيترتلاو « هيف ميسقتلا نسح :
 مسقو ؛ تالسلسملل مسقو « مجعلا فورح بيترت ىلع بک مسق

 ىرخألا لسالسلل .

 . رخآ تبث يف عمتجی نأ لق میسقتلا اذهو
 تالسلسلا بتکلا نم لئابلا مکلا كاذو هيف ةدوجولا ةيملعلا ةداملا -۲

 . هريغ نم ةدئاف رثکآ هلعج ام « اهریغو ةيثيدحلا

 .[ ةدايزو اباتک ۱۱۹۲ ] میقرتلا بسح هيف ةدوجولا بتکلا تغلب دقو



 دیم دعم دینا نمدرشارص ب سو
 يدنسلا مامإلل

 امه وأ ةيلعفلا وأ ةيلوقلا ةفصلاب السلسم [ اثیدح ۱۷1 تالسلسلاو

 اعم
 نم ىلع كردتسي « ءاملعلا نم قذاحلا رخأتلا ةداعو فلؤملا رخأت -۳

 . كلذك يدنسلا مامإلاو . افذحو « ًاطسبو ةدايز مدقت

 ثدح هيلع قلع اذلو . هيلع مهصرحو تبثلا اذهب نيثدحملا مامتها - 4

 نأ مهتيانع كلذكو «- ىلاعت هللا همحر - يسرحا نادمح نب رمع نيمرحلا

 . - هللا همحر -- هفلؤمب مهدنس لصتي

 . ءاملعلا نيب ةيملع ةلزنم نم فلؤملل ام : اذه نم مهأو -ه

 رفغف . هب ةيانعلا بوجوو باتكلا ةيمهأ انل زربت ام اهريغو رومألا هذه
 . باوثلاو رجألا هل لزجأو هفلؤمل هللا

 [ تابثألاو تاخيشملا بتك ةيمهأ امأ ] ©
 « بتكلا باسنأ : ليق امك يه لب « اهتيمهأ يف ملع بلاط كشي الف

 : يلي اميف اهتيمهأ لثمتتو
 ١ - اهيفلؤمل اهتبسنو « بتكلا ءامسأ قيثوت يف « ادج ةماه قئاثو دعت ‹

 اهب مامتهالا ىدمو « اهيف تبتك يتلا ةبقحلا كلت يف « همدع وأ اهدوجوو .

 مهريس ىلع فرعتلاو « خويشلا مجارتل ادج ةمهم رداصم -1
 . هسفن ةخيشملا بحاص ةصاخو « مهتاعومسمو

 . ةنيعم بتكب ةخيشملا بحاص ديناسأ لاصتا نايب يف ةمهم ةقيثو -۳
 . ةقبطلا يف مهنم ىلعأ خویش نم خويشلا ضعب عامس نايب يف ةقيثو -4

 . مهنم ةزاجتسالا وأ « مهيلع ةءارقلا وأ « مهترصاعم وأ

 . هنايعأو رصع لك ءاملع زربت -۵

 قداص خيرأتو « اهيف تبتك يتلا ةبقحلا يف عمتجملل ةيح ةروص -1

 . اهعئاقول



 4 1 سس دباع دمحم ديزاسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ تابثألا ] : امآ »
 . عایضلاو نایسنلا نم بتکلا ظفح -۱

 . ماعلاو صاخلا نيب اهجيورتو فراعلاو مولعلا رشن ۲

 مهديناسأب اهوور اذلو « اهنأش ءالعاو ملعلا بتکل انئاملع میظعت -۳

 بتک قیرط نم الا قثوی مل باتک نم مکف . فلّولاو فلوملل قيثوت - 6
 ةيمهأ اهیطعی ام . تابثألا بتک يف الا رکذ هل دجوي مل : لب. تابثألا

 . صاصتخالا لهأ یدل . ةيلجو ةحضاو
 : عبارلا ثحبملا

 [ فلؤملا جهنم ]

 « كاردإو 2 ملع نع مني 4 ديرف عيدب جاهنم - هللا همحر - هجهنم

 : ماسقأ ةثالث ىلإ همسق دقف

 . مولعلا

 . ةيلعفلاو ةيلوقلا تالسلسملل : يناثلا
 . اهوحنو ۱۱ قرخلا لسالسل : ُتلاثلا
 مدعب تبثلا اذه نازو ناص - هللا همحر - فنصملا نأ تيل اي : تلق

 . ثلاثلا مسقلا ركذ

 )١( ةريسي تادايز عم ( 4 2 ۱۰/۱) سسؤملا مجعلا .



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح سس 1 (

 يدنسلا مامإلل

 : سماخلا ثحبلا

 [ ةيطخلا خسنلا فصو ]

 : يلي ام ( ثيدح - ٤٥١ مقر ۷۳۱/۲) لماشلا سرهفلا يف ءاج

 : نم لک يف ةدوجوم خسن سمخ هل اورکذ

 . ره ۱۲۵۲ ( و٦10 -[ .RN ۳1۹۹/۳ ) كنجرالاس -۱

 — ( ۱۱۲١ ( ) 1۲۸۱۷9 ( ) ٠,۲۵۰ ) ۵۹1/۱ ) روی مار/اسضر ¬

 .ه 4

 71١17١8/١[- ) ( ثارتلا ةيامح مسق ) ةرهاقلا / بتكلا راد ۳

 . ره ۱۳۲۳ (۰,۳ 6۵ )

 .[ ۲۰1( )٦ : ةفيرشلا ةضورلا -

 .( ۰,۱۵ )۲۲۰1۹ ) ةيدومحملا -ه

 ناتخسن تبثلا اذه قیقحت يف ءدبلا دنع هتنمو هلضفب هللا رسي دقو اذه

 .خسنلا هذبل افصو كيلإو ةسيفنلا قالعألا نم اهنكلو اهادح| تخأ ىرخأو

 : ىلوألا

 باتکلا ةرط ىلع ءاجو . هسفن - هللا همحر - يدنسلا مامإلا طخم -أ
 ( دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح ) ءاج اضيأ هفلؤم طخب باتكلا مسا
 . ءورقم ليمج هطخو

 . ةناخبتک رد ةيدومحم ةسردم فقو : يلي ام ضیا ةرطلا ىلع ءاجو - ب

 . ۳۹۵ ] مقرب ةرونم ا ةنيدم اب ةيدومحما يف يهو - ج

 اهنآ ي أ( ب/1) ناهجو ةقرو لك يفو « ةقرو ( ۱۵۶ ) اهقاروأ ددع -د

 . ةفيحص ( ۰ ۰۸ ) يف

 . ارطس ( ۲۹ ) ًابيرقت رطسألا نم ةحفص لك يف -مه

 ردنب ) ب هفلأ - هللا همحر - يدنسلا دباع نأ : تبثلا رخآ يف ءاج -ز

 ( )/١7 ب هتافو لبق يأ ( ۱۲4۰ ) ماع هفلأ هنأ ركذو « نميلا يف ( اخلا
 . هنس



 4 1 روس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 . باتكلا شماه يف اهلعجف . . بتكلا نم ًاضعب فلؤملا كردتسا -ح

 « تبثلا رخآ يف هاندجو اهنم ًاضعب كردتسا هنأ امك < ‹ ةليلقلاب تسيل يهو

 . كلذ ىلع انهبنو هانتبثأو
 تاحفصلا ضعب كانه نأ الا . انلق امك هفلؤم طخب تبثلا اذه - ط

 نيبتأ ملو . تاقرو رشع ( أ-١5- ب/١01) ةقرولا نم يهو اهطخ فلتخا

 : اهنأ ةمئاق تالامتحالاو . اهبتاك

 ١ - ام رذعل رضاح وهو خيشلا رمأب تبتك .
 .ملإ ...دیدج قرو يف تبتكف « ةباتكلا روهظ مدعو « قاروألا رتهت -۲

 . ليلقب هدعب وأ خيشلا نمز يف
 ةهخسنلا يفامك نادمح نب رمع نيمرحلا ثدحم اذه ىلع هبن دقو

 . (1/۲۷۲/۱) ىرخألا

 يف فئاطلا يف يدنسلا دباع روضح : اضيأ لصألا ةرط ىلع دجو -

 . يدنسلا دباع هب زاجأ امو لبنس نبا ىلع ىرق امو لبنس رهاط دمحم سلجم

 . - هللا همحر - يراخبلا مامإلا حيحص ىلع قيلعتلا دنع هتبثأس ام

 تاقيلعتلا نم ريثك فلؤملا طخب يتلا ةخسنلا هذه شماه ىلع -ك

 . اهنم تدفتسا . نيرخأتمو نيرصاعم نم دئاوفلاو

 . زراب طخب ةيسيئرلا نيوانعلاو بتكلا ءامسأ لعج ل

 هولأس ثيدحلا لهأ نم اضعب نأل < , هفلأ هنأ تبثلا ةمدقم يف ركذ -م

 . كلذل مهباجأف « ةربتعما بتكلا يف هديناسأ نم ءيش صيخلل

 دقو ءالضفلا ةوخالا دحأ « اروجأم اروکشم اهب لضفت ةخسنلا هذه -ن

 رمع بر ناك اذإ رمع مهفرعي الأ مهرض امو « همسا ركذأ نأ ىبأ

 . باوثلاو رجألا هل مظعأو « ءازجلا ريخ ينع هللا هازجف . !! مهفرعي



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح بس سل( ۳ (

 يدنسلا مامإلل

 كلذ نوكي الأ قيقحتلا دنع بجاولا لب . ةخسنلا هذه تدمتعا - ص

 . كلذ وحن وأ مرخ وأ « صقن يف ببس كانه نوكي نأ الإ « كلذك الإ

 ! لقعم رهن لطب هللا رهن رضح اذإو
 : ةخسنلا هذه تخأ امآ ©

 نيسح نب دمحأ نب ركب يبأ نب دمحأ ثدحا ديسلا انزيجم دنع يهف

 . - ىلاعت هللا هظفح - ةدج ليزن . يولعلا يشبحلا

 ةخسن يدنع . كرسي امب رشبأ : يل لاقف هب لغتشأ يننأ هتربخأو هتفتاه

 - هللا همحر - يسرحملا نادمح نب رمع نيفيرشلا نيمرحلا ثدح اهلباق لصأ

 نیراقلا اهيأ كيلإو . ضايرلاب يل اهلاسرإو « اهريوصتب عراسو « هسفنب
 : اهفصو

 . ( ةفيحص ۱۸۰ ) يأ ةقرو ( "4 ) ًابيرقت مخض دلج يف عقت -أ

 يف يناثلاو « ةفيحص (775) يف عقي لوألا مسقلا نيمسق تلعج -ب

 . ةفيحص (۳۳۸)

 : يلي ام اهترط ىلع ءاج -ج

 دمحم نب ضوع نب دمحم ريقحلا ةيانعب ( ميرت ) دلبب باتكلا اذه خسن
 نادمح نب رمع : ةمالعلا خيشلا ليلجلا ذاتسألا نم بلطب « لضفاب

 يرسلا يولع نب ملاس نب دمحم ةمالعلا هخيش دنع يهو « يندملا يسرحا

 لمكو هزيجنت ةعرسو هصيلخت ىلع ًاصرح « باّتكلا نم ةدع طخب « يميرتلا
 . ( ه755١ ) ةنس ناضمر رهش رخأ يف

 - هللا همحر -- نادمح نب رمع ةمالعلا نأ . باتكلا اذه ايانث يف ءاج -د

 امك « هاهنأ ام لك ةلباقم خيرات بتكي ناكو . فلؤملا ةخسن ىلع اهلباقي ناك

 . شماوبلا يف



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح
 ۳۳[ ي عج ج ى ٍعچججعع

 يدنسلا مامالل

 . اريشك اهنم اندفتسا نيمرح لا ثدح نم ةسيفن تاقیلعت اهیلع -ه

 . مدقت امك اهل ازومرم . هتاقیلعت تشنسو

 نب دمحآ نب ركب يبأ ثدحا ةمالعلل : یه ةيلصألا ةخسنلا هذه -ز

 . هریغو ( ط - ريشملا لیلدلا بحاص ) - هللا همحر - يشبحلا نيسح
 اهكلمت مث . باتكلا ةرط ىلع وه امك . (»۱۳۷۱) ةنس کمی ناكو

 ركب يبآ ةثرو ىلإ اهادهآ مث « ةبيط لیلخ دمحم ثدحا حیحصلا ءارشلاب

 . یشبحا
 فتابلا هعامس ربع ينربخآ كلذبو « باتکلا ةرط ىلع هتدجو : اذک

 ۱ . - هللا هظفح -- يشبحلا ركب يبأ نب دمحأ -سلا

 . ءایح الا هللا ظفحو « انئاملع نم تاومألا هللا محر

 . ًاليثم اہل دجت نأ لق , ؛ ةيلع ممهو سفنأ « ملعلا لذب مرك لثم نيأو

 : مهو ءالجأ ءاملعل طوطخ ةخسنلا هذه ىلع رهظو ©

 . - هللا همحر - یسرحا نادمح نب رمع نيمرحللا ثدحم - ١

 . - هللا همحر - ىشبحلا دمحأ نب ركبوبأ -؟

 . هللا همحر - ةبيط ليلخ دمحم -۳
 ءاش نإ - ةمدقلا يف مهطوطخ ةيؤرب « ميركلا ئراقلا اهيأ كْفِحْْأَس »

 . - ىلاعت هللا
 : ةيناثلا ةخسنلا »

 ( ۲۰۳ ) يف عقتو « ةمجعملا ( داضلا ) فرحب يهتنت ةصقان ةخسن -

 : يلي ام ةرطلا ىلع ءاج -ب

 ( مولعلا رهظم ) ةبتكم يف ةنوزخملا ةروصلا ةخسنلا نم ةروصم اهن

 . ( ه١ 507 ) ةنس ينامعنلا ديشرلادبع هبتكو - اضيأ ءاجو - « يشتاركب



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالل

 يف لصألا نم ةذوخأم ةروصلا هذه نأ : ًاضيأ ةرطلا ىلع ءاجو -ج

 . دنسلا دابأ رديح لامعأ نم ( هللا بح ريبش ) ةبتكم

 . ( ۵۱۳۹۲ ) ةنس يناثلا عيبر ۲۲ خيراتب كلذو

 فورحلا بسحب بتكلا ضعبل طقس اهيفو « طخلا ةحضاو ةخسنلا -د

 الف « اهنم اندفتساو « بتكلا بيترتل اريخأتو اعدقت اهيف نأ امك ۱۱۱ ةلماك

 . [ س ] فرح اہل تزمرو « ةدئاف نم ةخسن اولخت الو اولخي

 ˆ يحجارلا لصيف نب زيزعلادبع خيشلا لضافلا خألا اهئادهإب لضفت

 . - اريخ هللا هازج

 هللاف . خسنلا ناكم الو ۱ خسنلا خيرات الو خسانلا مسا دجآ مل -ه

 . ملعا

OR 



 4 ۳ _ ل لطح دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح
 سس سس

 ل

 يدنسلا مامإلل

 : سداسلا ٌثحبملا

 [ هللا همحر  يدنسلا دباع دمحم مامالا ىلإ ققحملا ديناسأ ]

 ةلج خياشم نع تبثلا اذه ةياورب فرشأ هتنمو هللا دمحب ىنإو اذه
 : هدع

 - هللا هظفح - يرطاشلا دمحأ نب دمحم رمعملا ةمالعلا انخيش انربخأ ©
 . - هللا همحر - يدنسلا دباع نع يمزاحلا رصان نب دمحمو يشبحلا مشاه نب خيش نب ماشه نع يميرتلا يرسلا ملاس نب مع نع

 ثالث ) يدنسلا نيبو ينيبف : عقي ام ىلعأ نم لاع دانسإ اذهو -
 . ةنلاو دمحلا هلل ( طئاسو

 موي دولوملا ) الملا ركب يبأ نب نمحرلادبع رمعملا ةمالعلا انربخأو (ح) *
 يرطاشلا دمحأ نب دمحمو هوار نيسح نب حاتفلادبعو ( ه۱۳۲۳ ماع ةفرع
 - كلامو يراخبلا هللا ةمارك نب رداقلادبعو ينونملا يدابلادبع نب دمو
 نيمرحلا ثدحم ريخألا دلاو نع ( مهعيمج ) - ءالجألا ءاملعلا نم مهريغو
 دباع نع يولهدلا ينغلادبع نع يرتولا يلع نع يسرحا نادمح نب رمع
 . - هللا مهمحر - يدنسلا

 . ( طئاسو عبرأ ) يدنسلا دباع نيبو ينيبف ةجردب لزان اذهو -

 نب دمحمو يناتكلا ريبكلادبع : نع ًاضيأ نيمرحلا ثدح هيوريو (ح) ©
 دمحم نب خافو هدارب مالسلادبع نب ليلجلادبعو يكل هللا بسح نامیلس
 يولهدلا ينغلادبع نع ( مهريغو ) < يندملا ناوضر نيمأ دمحمو يرهاظلا
 . - هللا مهمحر - يدنسلا دباع نع

 عبرأ ) قيرطلا اذه يف - هللا همحر - يدنسلا دباع نيبو ينيسف "
 . ( طئاسو



 دباع دمحم ديتاسأ نم دراشلارصح ل6 3 (

 يدنسلا مامإلل

 دمحأ نب نيسحو هوار نيسح نب حاتفلادبع ةمالعلا انربخآو (ح) ©

 نيدلا لامكو رصنلا يبأ نع يرامغلا هللادبع نع - هللا مهظفح -- ناريسع

 - ىدنسلا دباع نع امهيبأ نع ىجقواقلا ليلخ نب دمحم نساحا ىبأ ىنبا

 . - هللا همحر

 . ( طئاسو عبرأب  قیرط اذهو -

 - هللا هظفح - يشبحلا ركب يبأ نب دمحآ دنسلا ثدحا انربخأو (ح) »
 دباع نع يولهدلا ينغلادبع نع يرهاظلا اف نع يونكللا يقابلادبع نع
 . يدنسلا

 . اضیآ ( طئاسو مبرآ ) ب قیرط اذهو -

 هللادبع نع - اضیآ - يشبحلا ركب يبأ نب دمحأ دنسلا هیوریو (ح) ©

 رابلا ملاس نب سور ديعو يبلش قيفوت نب رداقلادبعو يدنبلا يزاغ نبا

 نع يمزاحلا رصان نب دمحم نع يشبحلا دمحم نب نيسح نع ( مهعيمج )
 . ( اضيأ طئاسو عبرأب اذهو ) - هللا همحر - يدنسلا دباع

 ىضاقلا نع نالحد ىنيز نب دمحأ نع قيفوت نب رداقلادبع هيوريو ۵

 .- هللا همحر-يدنسلا دباع نع يساردملا يوفصلا يرمعلا ناخ يلع ءاضترإ

 - هللا همحر - يراصنألا دامح ثدحا ةمالعلا انخيش انربخأو (ح) 9

 نع يوارببلا لماك دمحم نع خابطلا مشاه نب دومحم نب بغار ةمالعلا نع
 .) اضیآ طئاسو عبرأب اذهو ) - هللا همحر -يدنسلا دباع نع يدادغبلا دواد

 نب نمحرلادبع - ةرونملا ةنيدملا ليزن - ةمالعلا انخیش انربخأو (ح) »
 همحر - يراصنألا دمحم نب دامحو - هللا هظفح - وطش بيبحلا بلاطلا

 نع - مهريغو - هوار نيسح نب حاتفلادبعو يلشعرملا فسويو - هللا

 تنب هللا ةمأ نع - هللا همحر - ینادافلا ىسيع نب نيساي ثدحا دنسملا



 ) 7 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 يكزو يشبحلا يلع نب يلعو يناهبنلا دمح نب ةفيلخو يولهدلا ينفلادبع
 نع ( مهعيمج ) يرهاظلا حاف نب ب يلعو يسنتلا حاصو يجنزربلا دمحأ نبا

 . - هللا همحر - يدنسلا دباع نع يولهدلا ينغلادبع

 . ( اضيأ طئاسو عبرأب ) اذهو -

 ثدح نادمح نب رمع نع - هللا همحر - ينادافلا دنسملا هيوريو (ح) ©

 باهولادبع نب راتسلادبع خيشلاو يدنبلا يزاغ دمحم نب هللادبعو نيمرحلا
 يلع نب نامثع نب ريخلاوبأ دمحأ قرشلا دنسم نع ( مهتثالث ) يولهدلا
 دباع نع يراهدنقلا نيدلا عيفر نب ميلعلادبع رمعملا ملاعلا نع راطعلا

 . - هللا همحر - يدنسلا

 . ( ًاضيأ طئاسو عبرأب ) اذهو -

 اهدجت . ةريثك ىرخأ ديناسأ - هللا همحر - ينادافلا انخويش خيشلو

 . ةعوبطملا هتابثأ يف ةتوبثم

 نب نيسح ةمالعلاو الملا ركب يبأ نب نمحرلادبع ةمالعلا انربخأو (ح) 9
 نمحرلادبع ةمالعلاو « ينونلا يداهلادبع نب دمحم ةمالعلاو ناریسع دمحآ

 O EEO ا

 . ةيلاع ديناسأب يدنسلا
 : لوألاف »

 نب يلع نسحلا يبأو يسافلا ريبكلادبع نب هديج يبأو هدلاو قيرط نم

 يرهاظلا دمحم نب حلافو يدنملا نمحرلا بيبحو ةدارب ليلجلادبعو رهاظ

 ۱ : نع ( مهعیمج ) ۰ مهریغو



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح سس ا(ر)

 يدنسلا مامإلل

 هللف . ءالجآ رابک ةمئآ مهلکو ( طئاسو عبرآ ) يدنسلا نيبو ينيبف -

 . ةنملاو دمحلا
 : يناثلا »

 نع هيبأ نع يقشمدلا راطيبلا نسح نب قازرلادبع قيرط نم هاور ام
 - يدنسلا دباع نع يكرتلا هللا ةمكح نب هللا فراع ةناتسألاب مالسإلا خيش

 . - هللا مهمحر

 . ةجردب لزان اذهو -
 : ثلاثلا »

 ةديج يبأو رهاظ نب يلع نسحلا يبأو يرسلا ملاس نب دمح هب انربخأ ام

 دباع نع يولعابلا يشبحلا خيش نب مشاه ديسلا نع يسافلا ريبكلادبع نب
 . - هللا مهمحر - يدنسلا

 . طئاسو عبرأب اذهو -

 : عبارلا »

 دباع نع يناولحلا نسح ةمالعلا نع يسافلا ةديج يبأ قيرط نم

 1 . - هللا مهمحر - يدنسلا

 . اضيأ طئاسو عبرأب اذهو -

 : سماخلا ©

 يميرتلا يرسلا ملاس نب دمحمو يشبحلا دمحم نب نيسح قيرط نم
 نب دمحم دنسملا ثدحا نع ( مهعيمج ) مهريغو يراصنألا نيسح يضاقلاو

 . هللا مهمحر - يدنسلا دباع نع يمزاحلا رصان
 : سداسلا ©

 ينغرملا متخا رس نب دمحمو يدنبلا نمحرلا بيبح خيشلا قيرط نم
 دباع نع يكملا رمع خيشلا نب لامج ةكمب ةيفينحلا يتفم نع مهريغو
 . - هللا مهمحر - يدنسلا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام رال

 : عباسلا ©

 خيشلا نع يراصنألا ينالعلا دمحم سمشلا ناوريقلا يضاق قيرط نم

 رداقلادبع نب ميهاربإ ةيسنوتلا رايدلا ملاع نع يناوريقلا اهاهوب دمحم
 . ىدنسلا دباع نع ىحايرلا

 دمحم نب بيطلا نع ةطساوب ةماع يحايرلا نع ًايلاع يناتكلا هيوريو

 هنع بجاح وب ملاسو رفینلا
 يدنسلا دباع نيبو ينيبف . لاع يناثلاو . ةجردب لزان لوألا قیرطلاف -

 . طئاسو عبرآ ريخألا اذه نم

 : نماثلا ©

 هللا ةغبص نب هللا بیبحو يكملا دادرم ريخلا يبآ دمحآ قیرط نم
 مهريغو ينغرملا دمحم نب دمحمو يكملا يعاقعقلا ديعس دمحمو يراطشلا

 : نع ( مهعيمج )

 - يدنسلا دباع نع يراخبلا كجوكب ريهشلا هنكمأ هللادبع خيشلا
 . هللا مهمحر

 . ًاضيأ طئاسو عبرأب اذهو -

 : عساتلا ©

 يبأو هللا بسحو ينغرملا دمحم نب دمحمو يوارضحلا باهشلا قيرط نم
 يجقواقلا ليلخ نب دمحم نساحا يبأ : نع ( مهعيمج ) بيطخلا رصنلا

 . هللا مهمحر - يدنسلا دباع نع يسلبارطلا

 : رشاعلا ©

 رون دمحم نب قحلا ناهرب دمحم هيبأ نع يونكللا قحلا ناعمل قيرط نم
 . - هللا مهمحر - يدنسلا دباع نع يدنبلا يونكللا يراصنألا قحلا

 - ةعبرأ نحنو « نالجر دباع نيبو هنيبف يناتكلل ادج لاع دانسإ اذهو -

 امو ادج ةيلاع يهف يناتكلل ديناسأ نم مدقت ام اذكو - ةنملاو دمحلا هللف

 . انه هيبنتلاب يفتكنو اضيأ يتأيس



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح 1 ۱
2000011 ََ ۲ 

 يدنسلا مامإلل

 : رشع يداحلا 9

 نب نيدلا ملع رمعلا ملاعلا نع راطعلا نامثع نب دمحأ ريخلا يبآ نعو
 ( »۱۳۱۳ ) ةنس یفوتلا يدابآ رديحلا يرمعلا نیدلا عیفر فراعلا خیشلا
 . - هللا مهمحر - يدنسلا دباع نع

 . انلو یناتکلل ةبسنلاب هلبق يذلاك اذهو -
 ۱ : رشع یناثلا 9

 نيبم دمحم اللا نب ردیح دمحم ةمالعلا هدلاو نع نینسح دمحم نعو

 . - هللا مهمحر - يدنسلا دباع نع يدابآ رديحلا يراصنألا

 : رشع ثلاثلا 9

 يلع نب فرش نع يدابآ رديحلا يوضرلا نامثع نب رضخ خیشلا نعو
 .- هللا مهمحر - يدنسلا دباع نع يدابأ رديحلا ينيسح ا يلعلا ناطلس نبا

 : رشع عبارلا ©

 يرثألا ثدحملا ملاعلا نع يدنبلا يرفعجلا زيزعلادبع نب دمحم نعو
 دباع نع (-ه۱۲۸۲) ىنمب ىفوتملا يكملا ينامثعلا قحلادبع لضفلاوبأ
 . - هللا مهمحر - ( !! نمیلابو دنبلاب ) هل ةزاجإ يدنسلا

 : رشع سماخلا 9

 نع يدنسلا نامز نسح دمحم هدلاو نع يدنسلا نامز ديعس دمحم نعو

 . - هللا مهمحر - يدنسلا دباع نع يدنسلا نامز دمحم هدلاو

 رصح ) صوصخبو ةماع انل زاجأو - هللا همحر - يناتكلا لاق
 . هأ . هفلؤم نع هدج نع هيبأ نع ( دراشلا

 . لاع ىناثلاو ةثالث قيرط نم لوألاف : تلق

 00 : رشع سداسلا ©

 يندملا يفنحلا سايلإ ىفطصم هدلاو نع سايلإ نيدلا جات يتفملا نعو

 . - هللا مهمحر - يدنسلا دباع نع



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : رشع عباسلا ©

 ةمالعلا نع لدهألا حاطبلا دمحآ نب دمحم نب يلع اصلا ملاعلا نعو

 مهمحر - يدنسلا دباع نع لدهألا لوبقم نمحرلادبع نب دواود رمعلا

 .- هللا

 : رشع نماثلا ©

 ةنيدلاب ةيفنحلا يتفم نع امهالک ريخلا يبآ دمحأو رهاظ نب يلع نعو

 - يدنسلا دباع نع يفنحا هداز يلاب رمع نب نيمأ دمحم رمعلا ةرونلا

 ۱ . - هللا مهمحر

 : رشع مساتلا ©

 يوحضلا یفاعلا نب دمحم نب دمحآ نع رهاط نب نسحلا يبأ نعو

 مهمحر - يدنسلا دباع نع شكاع هللادبع نب دمحأ نب نشخا يضاقلا نع

 . - هللا

 : يناتكلا ةمالعلا لاق -

 كلذو ةماع ةزاجإ هتایح كردآ نم ةفاكل هتبث رخآ يف دباع زاجآ دقو

 . ( ھ١٤۱۲ ) خيراتب

 انخیشک « لاصتا هب هل ناکو < عامس هيلع هل نم صوصخ اب تلمشف

 انخیشو « ةيلوالا ثیدح هنم عمس « يندلا يرفعحا يفاص تاکربلا يبآ

 « هقفلاو ‹ ثيدحلا هيلع عمسو « همزالو هرواج « هدارب ليلجلادبع

 . هآ . انل زاج نم امهو ةماعلا هتزاج) امهتلمشو < امهریغو

 لهأل ةماعلا ةزاجإلاب ةدحاو ةطساوب دباع نع يوري هنأ يأ -

 . ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو . ايندلا يف دجوي ام ىلعأ اذهو « رصعلا



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : يناتكلا لاق -

 هذه يف مویلا رادلا - يدنسلا دباع - هیلعف لاح لک یلعو )

 يف دحأ نودي مل يذلا دراشلا رصحب كيهانو « اهلهآ مامإ وهو « ةعانصلا

 ةنسلا نع هللا هازجف < مرجلاو ننفتلاو جلا يف هيراقي وأ ههبشي ام هليج

 . ارصتخم هأ ''” ( نيمآ . اريخ اهلهأو

 : - هنع هللا افع - ققحملا لاق -

 ةيافكو ینخم ركذ اميفو « يدنسلا دباع مامإلاب انتالاصتا ضعب هذه

 . ثيدحلا بلاطل

 ,.. تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو

 ام ىلإ عجريلف ىرخألا دئاوفلاو قرطلا ةيقب دارأ نمو ( ًارصتخم ۳۹۵-۳۷۰ ص ) سراهفلا سرهف (۱)

 . ًارمأ ال الضف ركذ
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 | مايل بمان وه خر توهم >>
 ۱ و ۰ تل ىلا رحمان هد .

 و م دوو را ایوب موم

 بريتي وب لاو راضنالا اط اسا

 ؟دلبباسدتسل دابا روع
 الاهم ب قلما هرجا ےس ھر نا

 رس ا ۰ یوم رع

 ا اک تم اوری ر رنا مهر ریا مج بسم ا یک و
 < ۰ ١ ملا

 امالي نماء اظإ نیلا
SSISاحا ورم بعدو  

 2-1 SOS وکو
 9 ت له یش 9

 دور 507 ستم

 زارملا عو وع ع 77 تاليا سل در یر سبا ظ فاح 2

 0 شو رونما بنص ولار وکرل !ریاع یی 5 .

 نم د امو قل اهن
 برو بس همش ۱

 قد وةر و ١
 نم م نم اک ا و ارال لا ع نوع اانا وم ر ارل رنلارلجر ینا
 ای ررر ريس شيلا ان الوم م ل م و

 ا ست ی
 ۳ ۳ 0 ا اس اب ی نک 3 8

 و ب تمام تیم دهسا ها

 دنسلا ثدحملل طخ ناونعلا نیم یلعو . يسرحا نادم نب رمع نيهرحلا ثدحم رمأب لصألا نم ةخوشنملا ةخسلا

 لم ۹ مث لع 3 5 2 1

 دبیط ليلخ مم دنسملا ثدحلا طخيرم لفساو ه1 709/1١ ماع ( ط . ريشملا ليلدلا بحاص رر يشبطا دم نب ركب وبا

 - عيمجلا هللا محر = يشبحلا ركب وبأ ثدحملا ةثرو ىلا هءادهإ مث دل هءارشو



 نر هبال دييجو هدا

 59 از ترش نیس تم اتو 3
 يان ركع جوار لا لل ممر ترس تزف ولرتام ارگ )گرا ارز ان ۰
 ماد لاك سو تم تم ارم طم اھو ر :

E)0  
 فر اجام لازم ساو ملء لاح رم ارت اعمسمرت ادرس

 ا رع درب 7 او وری اس تا بح اص و 1 ور ی لا 2 3 عو و E ۳ اضم اس م منج اذه ورع ملة
 oy ما ۷ 2011

E,قار هر  
 کو اں زا لار فعل ر ل یر ا 8

ENقلا ر 7 و 1 و  
 س مر دل ع زم وخر مر اراز ب ١ کت مش ر کب وادا مارس ن 26 پړه

 6 کر فشار منو

 ANE یک یر رحل رهاب ضل! اهل ر a 1 كرا

 قيل جالو رو رش انقل ادام زی و ۱
 E يی ماتا

 - دب راھ 2 |
 »مش ید ارم

1 



 ری راک و ۱ 5

14 0 
 و 3

 امر

00 
LÈ) 

 . ناضمر ( ۱۳6 ) اهخسن خيرات ناونعلا راسي ىلع رهظيو . نادم نب رمع خيشلا ةخسن نم ىلوألا ةقرولا



 . نيمرحلا ثدحم دخسن نم اغلا دلجا ةيادب



 ۱ ا هناا نيعسن دیو 2 2نا دامس

 سحر يزلا شريم اا

 6 E رح عرلنلالستدو لسم یر چا ع

 عزم زك را داو حطم ]< هتمر لقيم

 EER انوار ارت

 قاذا زها زا صو قاتل

 صد اک داد امف كم ریل و الطالع

 ١ اک ادم ادھر کا داضوو دع ل

راد ىلعم یلدا ب ات
 نویی يعرتسيو 

1 

 ست تيرا ةبلطرومي يئالاملاطدنا

 تيوب كك د کش اساس 2 كل

 ج لات هللا تزكس انا صر اسنعر جامل
 دیرینه دب تنعتسإو هح رام ضرصح

 دالاب تماس هاب اک تاک الو تاللا هيلع
تیر تل ۶ كرش نا

 5 

 لوح الد تح ال رت مم لبس دل ورح

 ام ےرلا ترق لوت دوت اذ ی لای الر

لر اف نم نماز تو ۱
 ةد 

 مدع سرم در اع سل سم

 3و

 وملورعر . نادم نب رمع ثدحملا ةححسن ٠ نم لوألا ةقرولا

222222-2-222
 

 تست YR اک ل



[7 731/۳ > 1 

 ۱ نچ ازل ارج طالع هيلا نع یارک اربا تب
 يف انلان عيل العنب رجح برج نکس الخ نبدجا
 ۱ ۱ ۱ نا یمنی نيزمحاذ' شیب بسا | اشکال ۱ طر تير ږی انعرج نفی ےک امن ابركر
 ساعا "كيم نبمردادبع نبال نوب ی
 ش ذك ةزاحا راز ترم تیام هنت ام: :یلتسلا
 ۱ تسریع برومو ياطحا - : اعا تدا تج
 ۱ جو رج نبايفافال مد نان بهيدراف ی
 ۱  برصنم لضفلاولا رسا دبع نر عسل شیوع
 ۲ رف افلديعنيسحيوبا لںنمنلا يري ا دج يرززل نما بع
 ۱ ےیل اعنا نی هزم ناملسوبا يسراثلار من
 ١ هسلزعجاجزلا فسوب خازم هیوراف ييزيا نمرلادبعي إل
 ۱ رسم لار رج حل انع هيب ا يح اجزملا نيا ءالي لا
 ۱ لما اجرب رسما از عی انتفلاحا غالازع ین ان املا درام
 ۱ ناش يكد جلو ب یلع نس نعرمج نباضف احنأ نع ]يركز یف املا نع
 ۱ ۱ نما دیه نر ی رزم ا ینغلاد عنہ یبویونا زمن
 ا لجن نس جوبا انہل نیا نسکا نیر ا بلاغوب | لساک

 لري اريج تامل نیر دلا دمو ١ دير س اسکا
 ۱ فلولا نعاره الكم س ادعو نسل ا تام
 یا نيج نيام ها تتل ادن امور اه ارایه

 ۱ طقم ار املا ےک یرتلا عسا نیر لیلا سرج !نن نسوي بیوتعلوبا | فلولا ىس رسا | نكي نحل هه با وب نب يذم عرج نع ثیفم ۱ تريني سول  ىتلسلا جرار بع ننن ل | نب سلب نع
 1 | ماطر تب لب رو ) رم در

 ۱ LORS د ] و ا لس و

 ۳2 "متین دو
 . ةلباقملاب هءانتعا ىلع لدي ام انه ىلإ هتلباقم خيراتو راسي ةحفصلا لفسا نادم“ نب رمع خيشلا طخ رهظيو . رخآ جذومن
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 [ ققعملا صنلا ]



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلإ اعدو « لسرم ىبن ريخ ىلع ثيدحلا نسحأ لزنأ يذلا هلل دمحلا

 « لضعم لك حضوأو عطقنم لك هتمحرب لصوو لاقملا حيحصب حالفلا

 ىلوأ ةداس هلآو قالخألا نسحب روهشملا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 : دعبو « قالطإلا ىلع حالصلا لهأ ةمئأ هبحصو قافتإلاب لضفلا

 دمحم يدبألا هناوضرو هتمحر ىلإ مهجوحأو ىلاعت هللا دابع رقفأ لوقيف
 هبويع رتسو هيدلاو ىلعو هيلع ىلاعت هللا بات يدنسلا يلع دمحأ نب دباع

 . هبونذ رفغو

 مبل صخلأ نأ ينولأسو ثيدحلا ملع ةبلط ضعب يب ذال ام لاط هنإ

 « ًابرهم مهتلأسم نع دجأ مل تنكو ةربتعلا بتكلا يف يديناسأ نم ائيش
 ريخ وهف هب تنعتساو هنم دبال ام ضعب رصح يف ىلاعت هللا ترختساف

 . نالكتلا هيلعو ناعتسم

 ضعب يف يديناسأ ركذأ نأ الإ ينعسي مل ًامدقم ىلاعت هللا باتك ناك الو
 ثحابلل هتعجارم لهسيل مجعلا فورح ىلع يقابلا تبتر مث « تاءارقلا
 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح
a 

 يدنسلا مامإلل

 هتحتاف نم ميظعلا نآرقلا ةءارقب دمحلا هلو يلع ىلاعت هللا نم دق : لوقأف

 رشع ةعبرألا مهتاورب نيروهشملا ةعبسلا ةمئألا ةءارق ىلع هتمتاخ ىلإ

 : مهو ةروهشملا مهقرط نم ةروصحا

 شروو نولاق يتياور نم يندملا ميعن يبأ نمحرلادبع نب عفان ميوروبأ
 « هنع امهدانسإب لبنقو يزبلا ةياور نم يكملا ريثك نب هللادبع دبعموبأو هنع

 دمحم يبأ نع يرودلاو و يسوسلا ةياور نم يرصبلا العلا نب ورمعوبأو

 يبأو صفح يتياور نم يفوكلا دوجنلا يبأ نب مصاع ركبوبأو هنع يديزيلا

 يتياور نم يفوكلا يئاسكلا ةزمح نب يلع نسحلاوبأو هنع شايع نب ركب
 . هنع يثيللاو يرودلا صفح

 ناوكذ نبا يتياور نم يقشمدلا يبصحيلا رماع نب هللادبع نارمعوبأو

 يتياور نم تايزلا بيبح نبا ةزمح هرامع نسحلاوبأو هيلإ امهدنسب ماشهو

 ةيبطاشلاب ةفورعلا ةموظنملا هتنمضت امب كلذو هنع ميلس نع فلخو دالخ

 ةنيز ةماهفلا ةمالعلا يخيش ىلع ةددعتم ًارارم ديوجتو نايبو قيقحت ةءارق

 ةيلقعلا نونفلل عماج ا نادبألاو نايدألا ملعل يواحلا هرصع ةودقو هرهد

 نب نيسح دمحم خيشلا يبأ ونصو يّمع نایب نسحأب ابل حضولاو ةيلقنلاو

 يدنمشقنلا « ادلب يدنسلا « ابسن يبويألا يجرزنخلا يراصنألا دارم دمحم

 . هتمارك راد هأوبو ىلاعت هللا همحر ًابهذم يفنحلاو « ةقيرط

 يلو ققحا مامالا ظفاحلا انخيش ( اندلاو ىلع اهب تأرق ) : انخيش لاق

 يراصنألا دومحم نب بوقعي دمحم نب دارم دمحم خيشلا فراعلا ىلاعت هللا

 ىلع هتمتاخ ىلإ هتحتاف نم ميظعلا نآرقلا عيمج اهب تأرق : لاق « يدنسلا

 نب روفغلادبع نب مشاه دمحم خيشلا مانألا يدتقم مامبلا مامالا انخيش

 ةمالع مهلجأ ةعامج ىلع اهب تأرق : لاق يوتتلا يدنسلا نمحرلادبع

 رداقلادبع نب ركب يبأ نب ب رداقلادبع خيشلا هرصع لهأ ىلع هللا ة ةجحو هرهد

 ةفرشملا ةكمب ةيفنحلا يتفم < « ًابهذم يفنحلاو « ادلب يكملا « ًابسن يقيدصلا

 يبأ ظافحلا ةودقو ءارقلا ةدع فراعلا ىلاعت هللا يلو ىلع اهب تأرق + لاق



 يدنسلا مامإلل

 : ةعامج ىلع اهب تأرق : لاق يكملا يفنحلا يميجعلا يلع نب نسح اقبلا
 اهب تأرق : لاق "”لجعلاب بقلملا دمحم نب دمحأ افولاوبآ خيشلا مهلجآ

 مالسلا هيلع میهارب] ماقم مام] يكلا يربطلا مرکم نب ىيحي مامإلا ىلع
 يربطلا دمحم نب دمحم ریخألا نیدلا بحم ظفاحلا يدج ىلع اهب تأرق : لاق

 مامإلا ظفاحلا خويشلا خيش يرقلا ةمالعلا خيشلا ىلع اهب تأرق : لاق

 يرزجلا نباب ريهشلا يلع نب دمحم نب دمحم نب دمحم ريخلا يبأ نيدلا سمش

 نم مالعألا ءاملعلا ةمئألا خياشملا نم ةدع ىلع اهب تأرق : لاق يعفاشلا
 يطساولا يدادغبلا كرابملا يلع نب نمحرلادبع نيدلا يقت خيشلا مهلجأ

 يبأ ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا ىلع اهب تأرق : لاق « يعفاشلا يرقلا
 هللا همحر - غئاصلاب ريهشلا قلاخلادبع نب دمحأ نب دمحم نيدلا يقت هللادبع

 . - اريخ هازجو « ىلاعت

2 2 

 لهأل ةماعلا هتزاجاب ةمرکم نبا نع لجعلا نبا ةياورو هقلی ملو يمجعلل بتک : لجعلا نبا )١(

 . ناعتسلا هللا « عمجلا هيلع أرقي فیکف هتصاخ نكت مل نإ هرصع



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 - یلاعت هللا همحر - مصاع ةءارق دانسا

 مامالا خیشلا ىلع اهب تأرق غئاصلا نیدلا يقت لاقف [ صفح ةياور اماف ]

 خیشلا ىلع اهب تأرق : لاق يعفاشلا ریرضلا عاجش نب ىلع نیدلا لامك

 : لاق يبطاشلا هریف نب فلخ نب مساقلا يبآ یلاعت هللا يلو ةمالعلا مامالا

 لیذه نب يلع نب دمحم نب يلع نسحلا يبآ مامالا خیشلا ىلع اهب تأرق
 اهب تأرق : لاق حاجن نب ناميلس دواد يبأ ىلع اهب تأرق : لاق يسلدنألا

 تأرق : لاق ينادلا نامثع نب ديعس نب نامثع ورمع يبأ مامإلا خيشلا ىلع

 ىلع اهب تأرق : لاق يمشابلا ىلع اهب تأرق : لاق نسحلا يبأ ىلع اهب

 . (ح) ينانشألا

 تأرق : لاق « سراف نبا ىلع اهب تأرق : غئاصلا نيدلا يقن لاقو
 تأرق : لاق « بيطخلا فيرشلا ىلع اهب تأرق : لاق « یدنکلا ىلع اهب

 لاق « يمامحلا ىلع اهب تأرق : لاق « يفوصلا باطخلا يبأ ىلع ىلع اهب
 « ينانشألا ىلع اهب تأرق : لاق مشاه يبأ نب رهاط يبأ ىلع اهب تأرق (۱/ب)

 « صفح ىلع اهب تأرق : لاق « حابصلا نب ديبع ىلع اهب تأرق : لاق
 نمحرلادبع يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « مصاع ىلع اهب تأرق : لاق

 نع نمحرلادبعوبأ ذخأو شيبح نب رز میرم يبأو يملسلا بيبح نب هللادبع
 هللادبعو تباث نب ديزو بعك نب يبأو بلاط يبأ نب يلعو نافع نب نامثع

 نامثع نع رز ذخأو #4 يبنلا نع - مهنع ىلاعت هللا يضر - دوعسم نب
 . 4 هنع دوعسم نباو

 ىلع اهب تأرق : غئاصلا نیدلا يقت : لاقف [ هنع ركب يبآ ةياورامأو ]

 ىلإ رالا دانسالاب يعفاشلا ریرضلا عاجش نب يلع نیدلا لامك مامالا خیشلا
 : لاق يرقلا دمحأ نب سراف ىلع اهب تأرق : لاق ينادلا ورمع يبأ مامالا

 اهب تأرق : لاق « يرقلا نسحلا نب يقابلادبع نسحلا يبآ ىلع اهب تأرق



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سس( 5 (

 يدنسلا مامإلل

 اهب تأرق : لاق يدادغبلا يرقلا دمحأ نب نمحرلادبع نب ميهاربإ ىلع

 بويأ نب بيعش ىلع اهب تأرق : لاق يطساولا بوقعي نب فسوي ىلع
 ركب يبأ ىلع اهب تأرق : لاق مدآ نب ىبحي ىلع اهب تأرق : لاق يفيرصلا

 . (ح) مصاع ىلع اهب تأرق : لاق

 نيسحلا نب هللادبع ىلع اهب تأرق دمحأ نب سراف ىل لاق : ینادلا لاقو
 ىلع تأرق : لاق ينالقابلا فسوي نب دمحأ ىلع اهب تأرق : لاق ًاضيأ
 ركب يبأ ىلع اهب تأرق : لاق ىيحي ىلع اهب تأرق : لاق يفيرصلا
 . - هللا همحر - مصاع ىلع اهب تأرق : لاق

 تأرق لاق سراف نبا ىلع اهب تأرق : غئاصلا نيدلا يقت لاقو (ح)
 ىلع اهب تأرق : لاق < يلوحلا ىلع اهب تأرق : لاق يدنكلا ىلع اهب

 : لاق شاقنلا ىلع اهب تأرق : لاق ىنارحلا ىلع اهب تأرق : لاق یلصولا
 فلخ ىلع اهب تأرق : لاق « دادحلا ميركلادبع نب سيردأ ىلع اهب تأرق
 ىلع اهب تأرق : لاق « مدآ نب ىيحي ىلع اهب تأرق : لاق « رازبلا ماشه نب

 يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « مصاع ىلع اهب تأرق : لاق « ركب يبأ

 . مهركذ قبس نيذلا هباحص نم هريغو نامثع نع يملسلا نمحرلادبع

 فعرفت



 ) 4 سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 مامالا خیشلا ىلع اهب تأرق : غفاصلا نيدلا يقت لاقف [ يزبلا ةياور امآ ]

 ورمع يبأ مامالا ىلإ هدنسب يعفاشلا ریرضلا عاجش نب يلع نیدلا لامك

 مساقلا يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « ينادلا نامثع نب دیعس نب نامشع

 يبآ ىلع اهب تأرق : لاق ۰ يسرافلا يرقلا دمحم نب رفعج نب زیزعلادبع
 نب دمحم ةعيبر يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « شاقنلا نسحلا نب دمحم ركب
 ةمركع ىلع اهب تأرق : لاق « يزبلا ىلع اهب تأرق : لاق « يعبرلا نحسا
 « طسقملا هللادبع نب ليعامسإ ىلع اهب تأرق : لاق « رماع نب ناميلس نبا

 . - هللا همحر - ريثك نبا ىلع اهب تأرق : لاق

 تأرق : لاق سراف نبا ىلع اهب تأرق : غئاصلا نيدلا يقت لاقو (ح)

 طايخلا طبس نب هللادبع دمحم ىبأ ىلع اهب تأرق : لاق « / يدنكلا ىلع اهب (۲/أ)
 يسابعلا مالسلادبع نب رهاقلادبع لضفلا يبأ فيرشلا ىلع اهب تأرق : لاق
 : لاق ينيزراكلا نيسحلا نب دمحم هللادبع يبأ مامإلا ىلع اهب تأرق : لاق <

 ناذاش نب لضفلا نب رفعج نب ديعس نب نسحلا سابعلا يبأ ىلع اهب تأرق
 قحسا نب دمحم نب قحسا دمحم يبأ مامإلا ىلع اهب تأرق : لاق « يعوطملا
 دايز نب هللادبع ىلع اهب تأرق لاق « يزبلا ىلع اهب تأرق : لاق « يعازخلا

 اهب تأرق : لاق « يثيللا ةداتق نب رامع نب هللادبع ىلوم راسي نب هللادبع نب
 .ريثك نبا ىلع اهب تأرق : لاق « نيطنطسق نبا ىلع

 : [ لبنق ةياور امأو ]
 نيدلا لامك مامإلا خيشلا ىلع اهب تأرق : غئاصلا نيدلا يقت لاقف

 همحر - ينادلا مامإلا ىلإ مدقتملا هدانسإب يعفاشلا ريرضلا عاجش نب يلع

 تأرق : لاق « يرقملا يصمحلا دمحأ نب سراف ىلع اهب تأرق : لاق - هللا
 ‹ دهاجم نبا ىلع اهب تأرق : لاق « يدادغبلا نيسحلا نب هللادبع ىلع اهب



 دباع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 نب دمحم نب دمحأ نسحلا يبأ ىلع اهب تأرق لاق لبتق ىلع اهب تأرق لاق
 ‹ حضاو نب بهو طيرخإلا يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « ساوقلا نوع

 ىلع اهب تأرق : لاق < « طسقلا هللادبع نب ليعامسإ ىلع اهب تأرق : لاق

 - هللا همحر- ريثك نبا ىلع انأرق : الاق ‹ ناكشم نب فورعم دابع نب لبش

 اهب تأرق : لاق « سراف ىلع اهب تأرق : غئاصلا نيدلا يقت لاقو (ح)

 رمع نبا دمحأ نب هللا ةبه مساقلا يبأ ىلع اهب تأرق : لاق , ‹ يدنكلا ىلع

 نب تباث يلاعملا يبأ ىلع اهب تأرق : لاق يربطلا نباب فورعلا يريرحلا

 نب رمع نب جرف حتفلا يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « لاقبلا ميهاربإ نب رادنب

 نب دمحم نب حلاص رهاط يبأ ىلع اهب تأرق : لاق ريرضلا يطساولا نيسحلا
 ىلع اهب تأرق : لاق « دهاجم نبا ىلع اهب تأرق : لاق « بدؤملا كرابملا

 يبأ ىلع اهب تأرق : لاق ساوقلا نيسحلا يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « لب
 تأرق : لاق « « نيطنطسق ىلع اهب تأرق : لاق « حضاو نب بهو مساقلا

 نبا مامإلا ىلع انأرق : الاق ‹ ناكشم نب فورعمو دابع نب لبش ىلع اهب

 يموزخملا بئاسلا نب هللادبع ىلع تأرق : لاق « - هللا همحر - ريثك

 بئاسلا نب سيق ىلوم جاجحلا نبريبج نب دهاجمو « 6# يبنلا بحاص
 بئاسلا نب هللادبع ذخأو « - امهنع هللا يضر - سابع نبا ىلوم سابردو

 نب ديزو يبأ نع سابع نبا نع سابردو دهاجم ذخأو « هسفن يبآ نع

 . 4 هللا لوسر نع - مهنع ىلاعت هللا يضر - تباث
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 دباع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 رماع نبا ةءارق دانسإ

 مامإلا خيشلا ىلع اهب تأرق : غئاصلا نيدلا يقت لاقف [ ماشه ةياور امأ ]

 يبأ يلولا ىلع اهب تأرق : لاق يعفاشلا ریرضلا عاجش نب يلع نیدلا لامك
 نب دمحم نب يلع نسحا يبأ ىلع اهب تأرق : لاق / يبطاشلا مساقلا (۲/ب)

 حاجن نب ناميلس دواد يبأ ىلع اهب تأرق : لاق يسلدنألا ليذه نب يلع

 حتفلا يبأ ىلع اهب تأرق : لاق ينادلا ورمع يبأ ىلع اهب تأرق : لاق

 دمحم ىلع اهب تأرق : لاق يرقملا نيسحلا نب هللادبع ىلع اهب تأرق : لاق
 تأرق : لاق « يناولحلا ىلع اهب تأرق : لاق « يرقلا نادبع نب دمحأ نبا

 لامك خيشلا ىلع اهب تأرق : غئاصلا نيدلا يقت لاقو « (ح) ماشه ىلع اهب

 « بيطخلا ىلع اهب تأرق : لاق « دوجنلا يبأ ىلع اهب تأرق : لاق نيدلا

 تأرق لاق سيفنلا نبا ىلع اهب تأرق لاق باشخلا نبا ىلع اهب تأرق : لاق

 ةياورب لالب نب دمحم نب دمحأ ىلع اهب تأرق : لاق « بيطلا يبأ ىلع اهب

 اهب تأرق : لاق « « رفعج نب دمحأ ىلع اهب تأرقو (ح) ماشه نع يناولحلا

 « يناولحلا نع لامحلا يزارلا نارهم يبأ نب سابعلا نب نسحلا ىلع

 « يزملا دلاخ نب كارع ىلع اهب تأرق : لاق « ماشه ىلع اهب تأرق : لاق

 ىلع اهب تأرق : لاق « يرامذلا ثراحلا نب ىيحي ىلع اهب تأرق : لاق

 . رماع نب هللادبع

 : [ ناوكذ نبا ةياور امأو ]
 نب يلع نيدلا لامك خيشلا ىلع اهب تأرق : غئاصلا نيدلا يقت لاقف

 ىلع اهب تأرق : لاق ينادلا مامإلا ىلإ نيقباسلا هيدنسب ريرضلا عاجش

 دمحم ركب يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « يرقلا يسرافلا رفعج نب زیزعلادبع

 نب ىسوم نب نوراه هللادبع يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « شاقنلا نسحلا نب
 يقت لاقو « (ح) ناوكذ نب هللادبع ىلع اهب تأرق : لاق « شفخألا كيرش



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح ) ۷ ۱

 يدنسلا مامإلل

 « يدنكلا ىلع اهب تأرق : لاق سراف نبا ىلع اهب تأرق : غئاصلا نیدلا

 باطخلا یبآ ىلع اهب تأرق : لاق , بيطخلا فیرشلا ىلع اهب تأرق : لاق

 « شاقنلا ىلع اهب تأرق : لاق « يمامحلا نيسحلا يبأ ىلع اهب تأرق : لاق
 ناوكذ نبا ىلع اهب تأرق : لاق « يقشمدلا شفخألا ىلع اهب تأرق : لاق

 نب ىبحي ىلع اهب تأرق : لاق « يميمتلا ميمت نب بويأ ىلع اهب تأرق : لاق
 اهب تأرق : لاق « رماع نب هللادبع ىلع اهب تأرق : لاق « يرامذلا ثراحلا

 باهش نب ةريغملاو « 4 هللا لوسر بحاص رماع نب رميوع ءادردلا ىبأ ىلع

 نافع نب نامثع نع ةريغملا ذخأو < 6 يبنلا نع ءادردلاوبأ ذخأو يموزخملا

 . 4 نافع نب نامثع ىلع هأرق رماع نبا نأ : ليقو « كي يبنلا نع #
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 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 - هللا همحر - ءالعلا نب ورمع يبأ ةءارق دانسا

 :[ هنع يديزيلا نع يرودلا ةياور امأو ]

 ریرضلا نیدلا لامك خیشلا ىلع اهب تأرق : غئاصلا نیدلا يقت لاقف
 ىلع اهب تأرق : لاق ينادلاو ورمع يبآ مامالا ىلإ نیقباسلا هیدنسب

 اهب تأرق : لاق « يرقلا يدادغبلا قحسا نب دمحم نب رفعج نبا زیزعلادبع
 اهب تأرق : لاق « يرقلا ماشه يبآ نب رمع نب / دحاولادبع رهاط يبآ ىلع

 نب نمحرلادبع ءارهزلا يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « دهاجم نب ركب يبأ ىلع
 يديزيلا ىلع اهب تأرق : لاق « يرودلا ىلع اهب تأرق : لاق ٠ سودبع
 ىلع اهب تأرق : لاق ‹ سراف نبا ىلع اهب تأرق : نيدلا يقت لاقو « (ح)
 نب دمحم لضفلا يبأ بيطخلا فيرشلا ىلع اهب تأرق : لاق « يدنكلا
 تأرق : لاق « هللاب يدتهلا نب دمصلادبع نب دمحم نب دمحأ نب هللادبع
 تأرق : لاق « يدادغبلا يفوصلا يلع نب دمحأ باطخلا يبأ ىلع اهب تارم
 : لاق « يفوكلا لاله نب ديز ىلع اهب تأرق : لاق « يمامحلا ىلع اهب

 تأرق : لاق « ريرضلا يركسعلا ليربج نب جرف نب دمحأ ىلع اهب تأرق
 ىلع اهب تأرق : لاق « يديزيلا ىلع اهب تأرق : لاق « يرودلا ىلع اهب
 . - ىلاعت هللا همحر - ورمع

 : [ هنع يديزيلا نع يسوسلا ةياور امأو ]
 ريرضلا نيدلا لامك خيشلا ىلع اهب تأرق : غئاصلا نيدلا يقت لاقف

 دمحأ نب سراف ىلع اهب تأرق : لاق « ينادلا مامإلا ىلإ نيراملا هيدنسب
 اهب تأرق : لاق « يرقلا نيسحلا نب هللادبع ىلع اهب تأرق : لاق « يرقلا

 يسوسلا ىلع اهب تأرق : لاق « يوحنلا ريرج نب ىسوم نارمع يبأ ىلع
 همحر - ورمع يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « يديزيلا ىلع اهب تأرق : لاق
 تأرق : لاق « سراف نبا ىلع اهب تأرق : غئاصلا نبا لاقو « (ح) - هللا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 نب دمحم ركب يبآ بيطخلا مامالا ىلع اهب تأرق : لاق « يدنكلا ىلع اهب

 يبأ ىلع اهب تأرق : لاق ؛ يكوشلا نباب فرع يلّوحلا رضخلا ميهاربإ
 دمحم نب يلع مساقلا يبأ فيرشلا ىلع اهب تأرق : لاق « يلصوملا سابعلا

 ركب يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « يلبنحلا ينارحلا يديزيلا بيسحلا يولعلا

 ىلع اهب تأرق : لاق « يقرلا ثراحلا يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « شاقنلا

 ورمع يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « يديزيلا ىلع اهب تأرق : لاق < يسوسلا

 لهأ نمف ةرصبلا لهأ نمو زاجحلا لهأ نم ةعامج ىلع اهب تأرق : لاقو

 حاير يبأ نب ءاطعو دلاخ نب ةمركعو ريبج نب ديعسو دهاجو « ةكم

 جرعألا سيق نب ديمحو صيح نب نمحرلادبع نب دمحو ريثك نب هللادبعو
 نسحلا ةرصبلا لهأ نمو نامور نب ديزيو عاقعقلا نب ديزي ةنيدملا لهأ نمو

 نع ءارقلا ءالؤه ذخأو « امهريغو رمعي نب ىيحيو يرصبلا نسحلا يبأ نبا
 . 38 يبنلا نع - مهنع هللا يضر - ةباحصلا

 از ات



 (۳/ب)

 ) ۳ سس دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 - ىلاعت هللا همحر - عفان ةءارق دانسإ

 : [ نولاق ةياور امأ ]
 يلع نب نسحلا يبأ ةمالعلا ىلع اهب تأرق : غئاصلا نيدلا يقت لاقف

 ىلع اهب تأرق : لاق ناسح نب ىسوم نب يلع نب ملاس نب عاجش نبا
 : لاق « يبطاشلا هريف نب فلخ نب مساقلا يبأ ىلاعت هللا يلو مامإلا خيشلا

 نب يلع نب دمحم نب يلع / نب نسحلا يبأ مامإلا خيشلا ىلع اهب تأرق
 ىلوم حاجن نب ناميلس دواد يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « يسلدنألا ليذه
 ىلع اهب تأرق : لاق « نينمؤملا ريمأ رصتنلا مكحلا نب ماشه هللاب ديؤملا

 ىلع اهب تأرق : لاق « ينادلا نامثع نب ديعس نب نامثع ورمع يبآ خيشلا

 : لاق « ريرضلا يرقملا نارمع نب ىسوم نب دمحأ نب سراف حتفلا يبأ
 اهب تأرق : لاق « يرقملا نسحلا نب يقابلادبع نسحلا يبأ ىلع اهب تأرق
 نب دمحأ نسحلا يبأ ىلع اهب تأرق : لاق ۰ يرقملا رمع نب ميهاربإ ىلع
 « ثعشألا ركب يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « نابوث نبا رفعج نب نامثع
 ىلع اهب تأرق : لاق « نوراه نب دمحم طيشن يبأ ىلع اهب تأرق : لاق
 نب دمحأ نب ميهاربإ ىلع ًاضيأ اهب تأرقو : نيدلا يقت لاق « (ح) نولاق
 ىلع اهب تأرق : لاق « يدنكلا ىلع اهب تأرق : لاق « سراف نب ليعامسإ
 : لاق < يربطلا نباب فرع يريرحلا رمع نب دمحأ نبا هللا ةبه مساقلا يبأ

 اهب تأرق : لاق « طايخلا ىسوم نب يلع نب دمحم ركب يبأ ىلع اهب تأرق
 : لاق « يدادغبلا يضرعلا ملسم يبأ نب دمحم نب هللادبع دمحأ يبأ ىلع

 . « ناسح يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « نابوث نبا نيسحلا يبأ ىلع اهب تأرق

 : لاق « نولاق ىلع اهب تأرق : لاق « طيشن يبأ ىلع اهب تأرق : لاق
 . عفان ىلع اهب تأرق



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح 1 (

 يدنسلا مامإلل

 : [ شرو ةياور امأو ]
 ريرضلا نيدلا لامك خيشلا ىلع اهب تأرق : غئاصلا نيدلا يقت لاقف

 مساقلا نبا ىلع اهب تأرق : لاق « ينادلا مامالا ىلإ نيروكذملا هيدنسب

 ىلع اهب تأرق : لاق « رصمب يرقملا ناقاخ نب دمحم نب ميهاربإ نب فلخ

 نب ليعامسإ ىلع اهب تأرق : لاق « يبيجتلا ةماسأ نب دمحأ رفعج ىبأ

 راسي نب رمع نب فسوي بوقعي يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « ساحنلا هللادبع
 يقت لاقو « (ح) - هللا همحر - شرو ىلع اهب تأرق : لاق « قرزألا

 « دوجنلا يبأ ىلع اهب تأرق : لاق ۰ نيدلا لامك ىلع اهب تأرق : نيدلا

 « باشخلا ىلع اهب تأرق : لاق « بيطخلا فيرشلا ىلع اهب تأرق : لاق
 مهنم ةعامج ىلع اهب تأرق : لاق « سيفن نبا ىلع اهب تأرق : لاق

 يبأ ىلع اهب تأرق : لاق < مامإلا نباب فورعملا زيزعلادبع مع يدعوبأ

 ىلع اهب تأرق : لاق « قرزألا بوقعي يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « فسوي

 رفعج يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « عفان مامإلا ىلع اهب تأرق : لاق « شرو

 نبا ةبيشو جرعألا زمره نب نمحرلادبع دواد يبأو يراقلا عاقعقلا نب ديزي

 حور يبأو يضاقلا يلذبلا بدنج نب ملسم هللادبع يبأو « يضاقلا حاصن

 شايع نب هللادبعو سابع نباو ةريره يبأ نع ءالؤه ذخأو « نامور نب ديزي

 . 86 هللا لوسر نع بعك نب يبأ نع ةعيبر يبأ نبا

 ات از



 ) ۳ سس دباع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 - هللا همحر - ةزمح ةءارق دانسا )/(

 : [ فلخ ةياور امآ ]
 نب يلع نيدلا لامك خيشلا ىلع اهب تأرق : غئاصلا نيدلا يقت لاقف

 ىلع اهب تأرق : لاق « ينادلا مامإلا ىلإ نيقباسلا هيدنسب ريرضلا عاجش

 نب فسوي نب دمحم نسحلا يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « نيسحلا يبأ انخيش

 نامثع نب دمحأ نيسحلا يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « ةرصبلاب يكيرحلا راهن
 ‹ (ح) ميركلادبع نب سيردأ ىلع اهب تأرق : لاق « نابوث نب رفعج نبا
 ىلع اهب تأرق : لاق « سراف نبا ىلع اهب تأرقو : نيدلا يقت لاقو
 يعوطملا ىلع اهب تأرق : لاق « ينيزراكلا ىلع اهب تأرق : لاق « يسابعلا

 دمحم یبآ ىلع اهب تأرق : لاق « يدنكلا سيردإ ىلع اهب تأرق : لاق

 ىلع اهب تأرق : لاق « ميركلادبع نبا ىلع اهب تأرق : لاق « هللادبع

 . ةزمح مامالا ىلع اهب تأرق : لاق « ميلس ىلع اهب تأرق : لاق « فلخ
 : [ دالخ ةياور امأو ]

 عاجش نب يلع نيدلا لامك خيشلا ىلع اهب تأرق : نيدلا يقت لاقف
 حتفلا يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « ينادلا مامالا ىلإ نيراملا هیدنسب ريرضلا
 تأرق : لاقف « يرقملا نيسحلا نب هللادبع ىلع اهب تأرق : لاق « ريرضلا
 تأرقو : غئاصلا نيدلا يقت لاقو ۰ (ح) ذوبنش نب دمحآ نب دمحم ىلع اهب

 ىلع اهب تأرق : لاق « يدنكلا ىلع اهب تأرق : لاق « سراف نبا ىلع اهب
 ىلع اهب تأرق : لاق « ىسابعلا ىلع اهب تأرق : لاق « هللادبع دمحم یبآ
 نبا ىلع اهب تأرق : لاق ۰ ينادشلا ىلع اهب تأرق : لاق « ينيزراكلا

 « يرقلا يرهوجلا ناذاش نب دمحم ركب يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « ذوبنش

 اهب تأرق : لاق « ميلس ىلع اهب تأرق : لاق ‹ دالخ ىلع اهب تأرق : لاق

 نارهم نب ناميلس دمحموبآ مهنم ةعامج ىلع اهب تأرق : لاق ‹ ةزمح ىلع



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 ٠ يدنسلامامإللا جک

 نيعأ نب نارمحو يضاقلا ىليل يبأ نب نمحرلادبع نب دمحمو شمعألا

 دمحم نب رفعجو مسقم نب ةريغمو رمتعملا نب روصنمو يعيبسلا قحساوبأو

 . مهريغو قداصلا

 نم ةعامج نع باثو نبا ذخأو باثو نب ىيحي نع شمعألا ذخأو
 نب رزو يعازخلا ةلضن نب ديبعو دوسألاو ةمقلع « ه# دوعسم نبا باحصأ

 . 25 يبنلا نع دوعسم نبا نع مهريغو يملسلا نمحرلادبع يبأو شيبح

 از



 1 مس دباع دمحم دیناس نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 - هللا همحر - يئاسكلا ةءارق دانسا

 : [ ثراحلا يبآ ةياور امأ ]
 ريرضلا نيدلا لامك خيشلا ىلع اهب تأرق : غئاصلا نيدلا يقت لاقف

 « دمحأ نب سراف ىلع اهب تأرق : لاق « ينادلا مامإلا ىلإ نيراملا هيدنسب
 تأرق : لاق « يرقملا نسحلا نب يقابلادبع نسحلا يبأ ىلع اهب تأرق : لاق

 فورعلا نسحلا نب دمحأ ىلع اهب تأرق : لاق « يلع نب ديز ىلع اهب
 اهب تأرق : لاق « یئاسکلا یبحی نب دمحم ىلع اهب تأرق : لاق « ىطبلاب
 - هللا همحر - يئاسكلا مامإلا ىلع اهب تأرق : لاق « ثراحلا يبأ ىلع
 تأرق : لاق ۰ سراف نبا ىلع اضيأ اهب تأرقو : نيدلا يقت لاقو « (ح)
 ىيحي نب هللادبع دمحم يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « يدنكلا ىلع اهب

 اهب تأرق : لاق « يسابعلا لضفلا يبأ ىلع اهب / تأرق : لاق « يوحنلا (٤/ب)
 ىلع اهب تأرق : لاق « ينادشلا ىلع اهب تأرق : لاق ؛ يسرافلا ىلع

 « يئاسكلا ىيحي نب دمحم ىلع اهب تأرق : لاق« قيفشلا نب باهولادبع

 . يئاسكلا ىلع اهب تأرق : لاق < ثراحلا يبأ ىلع اهب تأرق : لاق

 : [ يرودلا ةياور امأو ]
 نب يلع نيدلا لامك خيشلا ىلع اهب تأرق : غئاصلا نيدلا يقت لاقف

 يبأ ىلع اهب تأرق : لاق « ينادلا مامإلا ىلإ نيراملا هيدنسب ريرضلا عاجشلا

 ىلع اهب تأرق : لاق « نسحلا نب يقابلادبع ىلع اهب تأرق : لاق « حتفلا
 « دمحم نب رفعج ىلع اهب تأرق : لاق « يلصولا ديلجلا يلع نب دمحم
 . (ح) يئاسكلا ىلع اهب تأرق : لاق ۱ يرودلا یلع اهب تأرق : لاق

 : لاق « سراف نبا ىلع اضیآ اهب تأرقو : غئاصلا نیدلا يقت لاقو
 اهب تأرق : لاق  فیرشلا ىلع اهب تأرق : لاق . يدنكلا ىلع اهب تأرق

 ىلع اهب تأرق : لاق « يمامحلا ىلع اهب تأرق : لاق , باطخلا يبأ ىلع



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 نب دیعس نامثع يبآ ىلع اهب تأرق : لاق « مشاه يبآ نب رهاط يبآ

 ىلع اهب تأرق : لاق  يرودلا ىلع اهب تأرق : لاق « ريرضلا مي ميحرلادبع

 رمع نب ىسيعو تايزلا بيبح نب ةزمح ىلع اهب تأرق : لاق « يئاسكلا
 ةدام نأ ريغ نيفوكلا ةخيشم نم مهريغو يليل يبأ نب دمحو ينادمبلا

 ناميلس دمحم يبأ ىلع اهب تأرق ةزمح لاقو ۰ ةزمح ىلع هدامتعاو هتءارق

 ىليل يبأ ن نباو نيعأ نب نارمح ىلع اهب تأرق : لاق < « شمعألا نارهم نبا

 : لاق « هلضن نب ديبع ىلع اهب تأرق نارمح لاق دوعسم نبا باحصأ
 تأرق : لاق « ه# دوعسم نبا ىلع اهب تأرق : لاق « ةمقلع ىلع اهب تأرق

 . مظعو دجمو مرکو فرشو هللا لوسر ىلع اهب

 فعرف



(/( 

 دیاع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 فلآلا فرح

 يمع نع هيورأف : هريغو ةفينح يبأ نع ينابيشلا نسحلا نب دمحم ةياور
 خيشلا هب ينزاجأ : لاق يراصنألا دارم دمحم نب نيسح دمحم يخيشو

 نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا ىلع هتأرق : لاق يجاجزملا يلع نب قلاخلادبع
 نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا نع يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع يجاجزملا
 دمحأ نب دمحم مجنلا نع يروهنسلا دمحم نب ملاس اجنلا يبأ نع يلبابلا
 يلع نب دمحأ ظفاحلا نع يراصنألا دمحم نب ايركز نع يطيغلا يلع نبا
 ‹ حالص نب يلع نب دمحم يريرجلا هللادبعوبأ اهب انآ « ينالقسعلا رجح نبا
 دمحأ ناهربلا انأ « يناقتألا يزاغ نب رمع ريمأ نبا بتاک ريمأ نيدلا ماوق انآ
 رخف انأ < الاق يقانغسلا يلع نب نيسح ماسحلاو يراخبلا دمحم نب دعس نبا
 نب دمحم مامإلا انأ ۰ يراخبلا رصن نب دمحم نب دمحم نیدلا ظفاح نيمرحلا

 نب نمحرلادبع انأ « يكمردلا ميركلادبع نب رمع انآ ‹ يردركلا راتسلادبع
 انأ « ينزورلا هللادبعوبأ انآ « دمحم نب نيسحلا ركبوبأ انآ « ينامركلا دمحم
 نب نيسحلا يلعوبأ انأ ۰ / ينسورشألا صفحوبأ انآ < ىسوبدلا ديزوبأ
 انآ « يثراحلا بوقعي نب دمحم نب هللادبع دمحتوبأ انآ ؛ يفسنلا رضخ
 نسحلا نب دمحم انأ ‹ ىبأ انآ ‹ ريبكلا صفح يبأ نب دمحم هللادبعوبأ
 1 . - هللا همحر - ةفينح يبأ ذيملت ينابيشلا

 ١- [راثآلا] :

 : [ رئازلا فاحنا ]۲

 ىلإ مدقتلا دنسلاب هیورأف : رکاسع نب باهولادبع نب دمصلادبع نمیسلا يبأل
 نساحنا يبآ نیدلا لامج نع يكلا دهف نب رمع ظفاشا نع ايركز يضاقلا
 نسح نب دمحأ سابعلا يبآ نع يفنحلا يدشرلا دمحآ نب میهاربا نب دمحم



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح ) ۷ (

 e ي د

 يدنسلا مامإلل

 نع ينالطسقلا يلع نب دمحأ نب دمحم بطقلا نب دمحم نب دمحم نيزلا نبا
 ١ . هفلؤم نع يدابعلا يدعسلا ىسيع نب فلخ نب دمحأ نب دمحم

 : [ ينزملا رصتخم يف ةجرخملا ثيداحألا ] ۲

 لدهألا لوبقم نامیلس نب نمحرلادبع دیسلا هیجولا انخیش نع اهیورآ

 ينيسحلا یضترم دمحم دیسلا اهب ينزاجأ : لاق ةزاجإ « هاقب یلاعت هللا لاطأ

 يزاجح نب دمحأ نب دمحم سمشلا اهب ينزاجأ : لاق ء رصم ليزن
 نيدلا ءالع نب دمحم نع يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع يوامشعلا

 نع يمقلعلا نمحرلادبع نب دمحم نع يروهنسلا دمحم نب ملاس نع يلبابلا
 لامكلا نع ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا نع يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا

 ىيحي نب رمع انأ « يزملا جاجحلا يبأ ظفاح لا نع قحادبع نب يلع نب دمحأ

 يفاكلادبع نب عساولادبعو ركاسع نب هللا ةبه نب دمحأ لضفلاوبأو يجركلا

 نبا رصن يبأ تنب ةيسآو نورصع يبأ نب مالسلادبع نب دمحو يرهبألا

 نبا نامثعو رمعوبأ مامإلا ان , : لوألا لاق ركاسع نب ميحرلادبع

 نمو يناثلا لاق « رافصلا رمع نب هللادبع نب مساقلا ركبوبأ انأ « حالصلا

 رهاط نب رهاز نب قلاخادبع روصنموبأ انأ ءروكذملا مساقلا انأ « : هدعب

 نبا قلاخلادبع نع دودوم نب يلع نع اضیآ هيوري رجح نبا ظفاحلاو « (ح)

 دمحم نب نامثعو رمعوبأ سيئرلا انآ « رهاز نب قلاخلادبع نع بنا

 انآ « ينيئارفسألا نسحلا نب كلملادبع ميعنوبأ انأ « يمحملا نبا يروباسينلا

 ظفاحلا هيوريو « (ح) ينزملا انآ « ينيئارفسألا قحسا نب بوقعي ةناوعوبأ

 نبا نسحلاوبأ انأ « قحسا يبأ نب سنوي نع يعرذألا تنب میرم نع اضیآ
 انآ « هدنم نب هللادبع يبأ نب مساقلا يبأ نع رصان نب لضفلاوبأ انأ « ريقملا

 . ينزملا نع يركسعلا ليعامسإ نب دمحأ سراوفلاوبأ انأ « يبأ

 : [ نيدحوملا لاوحأ ] 4
 نسحلا يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسالاب هيورأف : میعن يبأل

 مساقلا يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع دجملا يبآ نب دمحم نب يلع



 1 مس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 « لامحلا روصنم يبأ نب دوعسم انآ  ظفاا لیلخ نب فسوی انآ « يتشدلا
 . هب ميعنوبأ انآ « دادحلا يلعوبآ انآ

 : [ نيدلا مولع ءايحإ ] ۵
 دمحم خيشلا هيبأ نع يجاجزلا فسوی خیشلا ةمالعلا انخیش نع هيورأ

 ءالع نب دمحم نع يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع يجاجزملا ءالع نبا

 دمحأ نب دمحم مجنلا نع يلبابلا مئادلادبع نب ناميلس نع يلبابلا نيدلا

 قحسإ يبأ نع نيدلا لالج خيشلا نع ىسيع نب دمحأ نب دمحم نع نيمألا
 يرونيدلا مرك نب رمع نع ةزمح نب ناميلس نع يخونتلا دمحأ نب ميهاربإ
 ةجحلا مامالا اهفلؤم نع فسوي نب رداقلادبع نب دمحأ نب قلاخلادبع نع
 يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلاو « (ح) - هللا همحر - يلازغلا دماح يبآ
 رجح نب دمحأ باهشلا نع يكلاملا يروهنسلا دمحأ خيشلا نع اضيأ هيوري
 يبأ نع ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا نع يراصنألا ايركز خيشلا نع يكملا

 نع اضيأ هيوري رجح نبا ظفاحلاو « (ح) قباسلا هدنسب / يخونتلا قحسإ (۵/ب)

 دامع نبا دمحم انأ  ةزمح نب ناميلس نع دجا يبأ نب يلع نسحلا يبأ
 نب تباث نبا دمحم انأ ۰ يناعمسلا دمحم نب ميركلادبع دعسوبأ انأ « ينارحلا
 نايح يبأ نع ًاضيأ هيوري ظفاحلاو ۰ (ح) فلؤملا انأ « يرامرهنلا ليعامسإ

 يبأ نع صوحألا يبأ نب يلعوبأ انأ « هدج نع نايح يبأ نب نايح نب دمحم
 نب هللادبع نب دمحم ركبوبأ يضاقلا انأ « يجرزنخلا رمع نب دمحأ مساقلا
 ديسلا قيقحتلا لهأ مامإ انخيش نع هيورأو « (ح) يلازغلا نع يبرعلا

 نع ىلاعت هللا هاقبأ لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس نب نمحرلادبع
 رمع نب ىيحي ديسلا نع لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا نع هيبأ
 ديسلا همع نع لدهألا حاطبلا يلع نب ركب يبأ ديسلا نع لدهألا لوبقم
 نيزلا نع عبيدلا يلع نب نمحرلادبع نع لدهألا حاطب دمحم نب فسوي
 ريخلا يبأ نبا دمحأ نع هيبأ نع يولعلا ميهاربإ نب ناميلس نع يجرشلا
 يبأ نع رايدنق نب لضفلا يبأ نع يقورافلا نيدلازع خيشلا انأ « يخامشلا



 دم دم دیئاسا نمهرشلا رح بسم سر
 سس 5533333101 ا ا ا ا ااا

 يدنسلا مامإلل

 ميهاربإ خيشلاو « (ح) فلؤملا نع ينيئارفسألا دمحأ نب دعس حوتفلا

 نع يندملا يرطملا دمحأ نب دمحم نيدلا لامج نع اضيأ هيوري يولعلا
 ملاس نب عاجش نب يلع نسحلا يبآ نع يطايمدلا فلخ نب نمؤملادبع

 نع هيبأ نع ىمخللا دمحأ نب دمحم هللادبع یبآ یضاقلا نع یسابعلا
 .فلؤملا

 : [ یرغصلا ماكحألا ]1

 يالوم نع هنس نب دمحم نع ينالفلا خاص خيشلا نع هيورأ : قعلادبعل

 يخونتلا قحسإ يبأ رجح نبا ظفاحلا نع شامكرا نب دمحم نع فيرشلا
 ۽ نوراه نب دمحم نب هللادبع دمحتوبأ انآ ؛ يشآ يداولا رباج نب دمحم نع
 . هفلؤم هيطع نب قحادبع دمحموبأ انأ « رصن يبأ نب نسحلاوبأ انآ

 : [ نآرقلا ماكحأ امأو ]۷

 ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : يدادغبلا يضاقلا ريكب نب دمحأ نب دمحم ركب يبأل

 نع قحسأ يبأ نب سنوي نع يلضافلا يلع يبأ نع رجح نبا ظفاحلا
 انأ « باتع نب دمحم نب نمحرلادبع نع يفلسلا انآ ۰ يكم نب نمحرلادبع
 « يعلقلا مساق نب دمحم نب هللادبع انأ « تابن نب ديعس نب دمحم انأ « يبأ

 . ريكب نبا انأ « يكلاملا ديعس نبا ميهاربإ انأ

 : [ نآرقلا ماكحأ ]۸

 دیسلا یلاعت هللا يلو ةمالعلا انخیش نع هیورآف : يضاقلا دیعس نب رذنم

 نع يجاجزلا ركب يبآ نب قلاخلادبع خیشلا نع ماجه نامیلس نب دمحآ
 خيشلا نع يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع يدنسلا تايح دمحم خيشلا

 يطويسلا لالجلا نع يفارقلا رونلا نع يروهجألا يلع نع يرفعجلا ىسيع
 نبا دمحم نب ىيحي نع يخونتلا قحسإ يبأ نع ينيقلبلا رمع نب حلاص نع
 ليعامسإ نب دمحأ نب دمحم انأ « يفلسلا انآ « يلع نب رفعج نع دعس
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 يدنسلا مامإلل

3 

 أ « يلطيلطلا

 . هيبأ
 : [ ةيناطلسلا ماكحألا ] 4

 نبا ظفاحلا نع يطويسلا لالحما ىلإ قباسلا دانسالاب هيورأف : يدرواملل

 نبا نسحلا يبأ نع قحسإ يبأ نب سنوي نع يزغلا نبا جرفلا يبأ نع رجح
 . اهفلؤم نع سراف نب عاجش نع رصان نب لضفلا يبأ نع ريقملا
 : [ صالخإلا ] ٠

 دمحأ نع يزغلا نبا جرفلا يبآ ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : ايندلا يبآ نبال

 نسحلا نب دوعسم نع يتللا نب اجنملاوبأ انآ ۰ راجحلا بلاط يبأ نبا
 انأ « دمحم نب نسحلا انأ « هدنم نب هللادبع يبأ نب ورمعوبأ انأ « يفقثلا
 ۱ ایندلا يبآ نب دمحم نب هللادبع رکیوبآ انآ 2 يلابنكلا رمع نب دمحم نبا دمحأ

 . هب
 : [ فحاصلا فالتخا ] ١١

 ظفاحا نع يطويسلا ظفاحلا ىألإ قباسلا دنسلاب هيورأف : هيوطفنل

 نب سنوي نع زرطلا نب دمحآ نب دمحم يلع يبآ نع ينالقسعلا رجح نبا
 نب كرابلا انأ « يفلسلا رهاطوبأ انأ « رانيد نب نسحلا نع قحسإ يبأ
 ركبوبأ انأ ‹ يربكعلا هللاديبع نب دمحم نب رمع انأ « يقريصلا رابخادبع

 يوحنلا ةفرع نب دمحم نب ميهاربإ انأ « ناذاش نبا ميهاربإ نب دمحأ

 . هيوطفنب فورعلا

 : [ نآرقلا يآدع يف راصمألا ءارق فالتخا ]۲

 نع ينالفلا خاص ةمالعلا رباكألاب رغاصألا قحلم انخيش نع هيورأف

 شامكرأ نب دمحم نع هللادبع نب دمحم فيرشلا يالوم نع هنس نب دمحم

 هدج نع نايح يبا نب نايح نب دمحم / نايح يبأ نع رجح نبا ظفاحلا نع (1/1)



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح ) ۳ (

 ل ج سي ا
 و

 يدنسلا مامإلل

 نبا دمحم هفلؤم ينربخآ ي يسوفنلا نيسح نب رمع انأ « يبأ انأ « حيرش نبا

 . نايفس

 : [ فالتخالا باتك امأو ]۳

 يبأ نب نسحلا يبأ رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دئسلاب هيورأف : راذللا نبال

 دعسوبأ انأ « يمخللا زیزعلادبع نب ىسيع انأ ‹ ةمادق نب عيبرلا نع دجملا

 نبا رهاطوبأ انأ ¢ ديشخألا لضفلا نب ليعامسإ نع يناعمسلا نبا

 رذنملا نب ميهاربإ نب دمحم ركبوبأ انأ 5 يرقلا نب رکبوبآ انآ 2 ميحرلادبع

 . هب يروباسينلا
 : [ ثیدحلا فالتخا باتك امأو ] 4

 نع رفس ديعس نب دمحم نع ينالفلا اص خيشلا نع هيورأف : يعفاشلل
 خيشلا نع يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع يدنسلا نايح دمحم خيشلا

 يطويسلا لالجلا نع ينارقلا رونلا نع يروهجألا يلع نع يرفعجلا ىسيع

 نب فسوي نب ىيحي انآ « يخونتلا قحسإ يبأ نع رجح نبا ظفاحلا نع
 نب قحلادبع نسحاوبآ انأ « ةمالس نبا هللا ةبه نب يلع انأ « يرصملا

 نب دمحم رصنوبأو يرودلا يقابلادبع نب دمحم انأ « فسوي نب قلاخلادبع

 نب دمحم رمعوبأ انآ , يرهوخا ىلع نب نسحلا دمحنوبأ انآ « : : الاق نسحلا

 « ناميلس نب عیبرلا انأ , هللادبع نبا دمحأ ركبوبأ انأ « هيويح نب سايعلا

 . ىعفاشلا انأ
 : [ ثيدحلا فالتخا باتك امأو ] ١٠

 نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ةبيتق نب ملسم نب هللادبع دمحم يبأل

 لامكلا تنب بنيز نع يسلابلا ناملس نب دمحم نب دمحأ نب رمع نع رجح

 رابجلادبع نبا كرابلا نع ةبتاكلا هدهش نع ٌريخلا نب دمحم نب ميهاربإ نع

 نب دمحم نب هللاديبع انآ « زازقلا فلخ نب رمع نب كلملادبع انأ « يقريصلا

 . هفلؤم انأ « نسحلا نب دمحم ركبوبأ انأ « يربكعلا هطب نب نادمح



 ) ۳ مس دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام جات

 : [ ءالقنلا رابخآ باتک ] 7

 رجح نبا ظفاحا ىلإ مدقتملا دنسلاپ اضيأ هيورأف : ينافاخلا محارم يبأل

 رمع انآ < يزلا جاجحلا يبآ نع قارولا عینم نب دمحم نب دمحم نب دمحم نع

 نب دمحم انآ 3 ذزربط نب دمحم نب رمع انأ ) نورصع يبأ نب دمحم نبا

 . محازموبأ انأ ¢ هيويح نب سابعلا

 : [ ءالقثلا رابخأ ۷
 ا م نو حل ديسلا نع هيون مب ا

 نر يكزلا نب فسوب جاجا يب نح هيأ نع يوا ميه ری

 . میعنوبانآ

 : [ هالقشا رابخآ ] ۸

 نبا يلع نب دمحأ ظفاحلا ان و اس يح رابع يدم فاشل ان

 ر يا نم ا أ نڪ ينام مجم

 : [ مهظعاومو نابهرلا رابخأ 3 ۱۳
 فیرشلا يالوم نع هنس نب دمحم نع ينالفلا حلاص خيشلا نع هيورأف

 نبا ميهاربإ نع رجح نب ظفاحلا نع شامكرأ نب دمحم نع هللادبع نب دمحم

 نمؤملادبع نب دمحم انأ « كبزأ نب دمحم انأ « يشرقلا دمحم نب دمحم



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح ) ۳ (

هد
 کک ی ی 

 يدنسلا مامإلل

 انأ « ةزمح نب ميركلادبع نع يناسرخلا دمحم نب دمصلادبع انآ « يروصلا

 . يزارلا دمحم نب مامث مساقلاوبأ هفلؤم نع يناتكلا دمحأ نب زيزعلادبع

 : [ ءالخبلا رابخأ امأو ]۰
 يجاجزلا نيدلا ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا نع هيورأف : بيطخلل

 دمحأ نب رمع نب ىيحي نب يلع نب نسح خيشلا رارسألا يبأ نع « هيبأ نع
 (5/ب) باهشلاب فورعلا / يدنفألا دمحأ نع < ‹ يميجعلا ريهشلا يفنحلا يكملا

 نع يطويسلا ظفاحلا نع < « يمقلعلا ناهربلا نع افشلا حراش يجافخلا

 يدابلادبع نب دمحم يتنب ةشئاعو ةمطاف نع < « ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا

 ركب يبأ نب دمحم انأ « بئاتلا يبأ نب نيسحلا نب هللادبع دمحم يبأ نع

 نب نسحلا دمحتوبأ انآ « جارسلا دمحم نب رفعج انأ « يفلسلا نع يخلبلا

 زعلاوبأ انأ « يزملا جاجحلا يبأ نع يخونتلا قحسإ يبأ نع لالخلا دمحم

 انأ « ذزربط نب دمحم نب رمع انأ « ينارحلا معنملادبع نب زيزعلادبع

 . بيطخلا نع نوريخ نب كلملادبع نب دمحم روصنموبأ

 : [ نييليفطلا رابخأ امأو ] ۱
 يبأ نع يطويسلا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسالاب اضيأ هيورأف : بيطخلل

 جرفلا يبأ نع < ينيقلبلا نالسر نب رمع نب خاص نيدلا ملع يقتلا

 بيجنلا انربخأ يلاع نب دمحم انربخأ يزغلا نب دمحأ نب نمحرلادبع

 انربخأ يطيبقلا يلع نب ةزمح ىلعيوبأ انربخأ معنلادبع نب فیطللادبع
 . بيطخلا انربخآ ةبوت نب دمحأ نب دمحم نسحلاوبأ

 : [ ءاملعلا قالخأ باتك امأو ۲

 رجح نبا ظفاحلا نع يطويسلا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسالاب هیورأف

 انربخأ نسحلا نب هللادبع نع يسدقلا ميهاربإ نب ركب يبأ نع ينالقسعلا

 ركيوبأ انربخأ يسوطلا دمحأ نب هللادبع انربخأ يقارعلا دمحأ نب ليعامسإ

 يرجألا ركبوبأ انربخأ يمامحلا رمع نب يلع انربخآ يثيثرطلا يلع نب دمحأ
 . هفلؤم



 4 رس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ةيفنحلا هقف يفرايتخالا ]۲
 بيطخلا نع يراصنألا ايركز يضاقلا ىلإ راثآلا يف مدقتملا دنسلاب هيورأف

 دمصلادبع نب فسوي نع يكملا ةريهظ نب دمحأ نب دمحم نيدلا لامك

 دومحم نب هللادبع نیدلادج هفلؤم نع يزاغ نب دمحأ نب دمحم نع يركبلا

 نع رجح نب ظفاحلا نع هيوري ايركز يضاقلاو « (ح) يدادغبلا دودوم نبا

 . هفلؤم نع رايتلا دمحم نب نيسحلا نع دحاو ريغ

 : [ تاوخألاو ةوخألا باتك امأو ] "4

 میرم نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : جاسجحلا نسب ملسسم

 لضفلا نع ريقملا نب نسحلا يبأ نع قاحسإ يبأ نب سنوي نع يعرذألا تنب
 نبا دمحم ركب يبأ نع هدنم نب هللادبع يبأ نب مساقلاوبأ انربخأ رصان نبا
 . - هللا همحر - هفلؤم نع نادبع نب يكم انربخآ يقزوجلا هللادبع

 : [  ملسو هيلع هللا ىلص  يبنلا قالخأ ] ۵

 خاص نع يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يضاقلا ليعامسإل

 نب دمحأ نب دمحم هيبأ نع يسلابلا دمحم نب رمع نع ينيقلبلا رمع نبا
 يبأ نع يفلسلا رهاط يبأ نع يكم نب نمحرلادبع مساقلا يبأ نع ناميلس
 انربخأ ناذاش نب دمحأ نب نسحلا انربخأ ينالقابلا نسحلا نب دمحم بلاغ
 نب قاحسإ نب ليعامسإ انربخأ ناطقلا دايز نب دمحم نب دمحأ لهسوبأ
 . ديز نب دامح نب ليعامسإ

 : [ باوبألا باتك امأو ] "5

 ىلاعت هللا لاطأ - ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا نع هيورأف : يروباسينلل
 نع يولعاب هيقفلا نمحرلادبع نب هللادبع ديسلا نع هدلاو نع - هءاقب

 النم نب فيرشلا دمحم النم نع يناروكلا يدركلا“ نب ميهاربإ خيشلا

 نب دمحم هيقفلا نع يناروكلا يدركلا دومحم يضاقلا نب يضاقلا فسوي

 خيشلا نع يكملا يمثيبلا رجح نب دمحأ نيدلا باهش نع يمكحلا يلع



 دام دم دیا داشارمج مر
 يدنسلا مامإلل

 نب يلع نبا دمحآ لامکلا هب انآ ء رجح نبا ظفاحلا نع يراصنألا ایرکز

 نبا دمحأ نب يلع رخفلا انأ « يزملا جاجحاوبآ ظفاحلا انأ « قحلادبع

 انأ امرص نب دمحم نسحلاوبأ انأ « ذزربط نب دمحم انآ « دحاولادبع

 انآ « ينالديصلا دمحأ نب هللاديبع انأ « لالخلا نسحلا نب هللادبع نسحلاوبأ

 . يروباسينلا دايز نب دمحم نب هللادبع ركبوبأ
 : [ درفملا بدألا باتك امأو ]۷

 رمعلا هنس نب دمحم هخيش نع ينالفلا حلاص خيشلا نع هيورأف : يراخبلل

 نع يروهجألا يلع نع هللادبع نب دمحم فيرشلا يالوم نع يرمعلا
 نبا ذاتسألا نع ينامثعلا يبرغملا ريصبلا شيرق ةئاملا قوف امل رمعملا دنسملا

 نع ةعامج نب ميهاربإ نب دمحم ردبلا نب زيزعلادبع نب زعلا نع يرزجلا

 يبأ نع نالع نب ملسم نب يكمو يقارعلا دمحأ نب ليعامسإ نع هدلاو
 دمحم نع اضيأ هيوري فيرشلا يالومو « (ح) يفلسلا دمحم نب دمحأ رهاط

 نب زيزعلادبع نب ركب يبأ فرشلا نع رجح نب ظفاحلا نع شامكرأ نبا
 دمحأ نب ليعامسإ نع هدج ىلع هل هعامس ةعامج نب ميهاربإ نب دمحم
 خيشلا نع اضيأ الزان هيورأو « (ح) يفلسلا نع نالع نب يكمو يقارعلا

 نع يناروكلا ميهاربإ نب رهاط دمحم نع رفس ديعس دمحم نع ينالفلا حلاص
 يضاقلا نع يلمرلا سمشلا نع يشاشقلا دمحأ خيشلا هللا يلو نع هدلاو

 يبأ نب دمحأ نع يسدقملا ليلخ نب دمحأ نع رجح نبا ظفاحلا نع ايركز

 (۷/أ) /نب دمحأ انأ « يطيبقلا يلع نب دمحم نب فيطللادبع انأ « راجحلا بلاط

 نسحلا نب دمحم دمحم بلاغوبأ انأ « يفلسلاو وه لاق ينارجابلا ينغلادبع

 دمحم نب دمحأ رصنوبأ انأ ۰ يطساولا يلع نب دمحم العلاوبأ انأ « ينالقابلا



 ۳ مس دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالت

 انأ , يسقبعلا ليلخلا نب دمحم نب دمحأ ريخلاوبأ انآ « يكزاينلا نسحلا نبا

 : [ بدألا باتك امأو ] "4

 ظفاحلا ىلإ ةقباسلا ديناسألاب ًاضيأ هيورأف : يلوغدلا نمحرلادبع نب دمحم
 نبا بلاغ يبأ نب دمحموبآ انأ . دجما يبأ نب يلع نسحلا يبأ نع رجح نبا

 دمحم هللادبعوبأ انأ « ركاسع نب مساقلاوبأ انآ « ناسغ نب دمحم انأ « ركاسع

 نبا دمحم رکیوبآ انآ « باشخلا يلع نب دمحم انأ « يوارغلا لضفلا نبا

 . ىلوغدلا انآ « ىقزوجلا هللادبع

 0 : [ بدألا باتك امأو ] 9

 يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ ةقباسلا ديناسألاب اضيأ هيورأف : يقهيبلل

 ةمعن نب بويأ نع يسدقلا هللاديبع نب دمحأ نب دمحم نب هللادبع دمحم
 روصنم انأ « يسرلا لضفلا يبآ نب هللادبع نب دمحم هللادبعوبأ انأ « لاحكلا

 دمحأ رکیوبآ انأ « يراوخلا دمحم نب رابجلادبع انأ « يوارفلا معنلادبع نبا

 . يقهيبلا نيسحلا نبا

 : [ ءامکحلا بادآ باتک امأو ] ۰

 دمحم خیشلا هيبأ نع يجاجزلا فسوی خیشلا نع هیورأف : مصاع يبأ نسبال

 نيز خیشلا نع يلخنلا دمحم نب دمحآ نع يجاجزلا نیدلا ءالع نبا

 دمحم خیشلا نع يعفاشلا يکلا ينيسحا يربطلا رداقلادبع نب نیدباعلا

 دمحم نب رمع نع ينالقسعلا رجح نبا ظفاخا نع ایرکز خیشلا نع يلمرلا
 ليلخ نب فسوي نع لامكلا تنب بنيز نع يسلابلا ناملس نب دمحأ نبا
 انأ « دحاولادبع نب رفعج انأ « مئاغ يبأ نب دمحأ نب دعسأ انأ « ظفاحلا

 بابقلا دمحم نب هللادبع رکیوبآ انآ « ميحرلادبع نب دمحأ نب دمحم رهاطوبأ

 . مصاع يبأ نبا نع



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح ۳ ۱

 کای ص هه ص ك qq qq ي ا ا تت

 يدنسلا مامإلل

 ١" ] نيدلاو ايندلا بدأ باتك امأو [ :
 يدرواملل ةيناطلسلا ماكحألا يف راملا دنسلاب هيورأف : يدرواملل .

  ۲ناذألا باتك امأو [ :

 نبا ظفاحلا ىلإ نيدلا مولع ءايحإ يف رم يذلا دانسإلاب هيورأف : خيشلا يبأل

 دمحم مساقلا يبأ نع رفظملا نب مساقلا نع يبهذلا نب ةريره يبأ نع رجح

 انأ « ينافلخلا دمحم نب رادنبلا انآ < يفلسلا انأ « ةحاور نب هللادبع نبا

 رفعج نب دمحم نب هللادبع دمحوبأ انأ « يلع يبأ نب دمحم نب نمحرلادبع
 خيشلاوبأ نايح نبا .

  [۲راكذألا باتك امأو [ :

 لوبقم ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا نع هيورأف : هللا همحر - يوونلل

 ديسلا همع نع حاطبلا يلع نب ركب يبأ ديسلا نع لدهألا لوبقم رمع نب

 ظفاحلا نع لدهألا نيسح نب رهاط ديسلا نع لدهألا حاطب دمحم نب فسوي

 نب مساقلا يبأ نب ميهاربإ قحسإ يبأ نع عبيدلا يلع نب نمحرلادبع

 انأ , يقشمدلا يرزجلا دمحم نب دمحم نب دمحم نيدلا سمش هب انآ « نامعج

 مالسإلا خيش نع يزلا جاجحاوبآ انآ « يرصبلا ريثك نب رمع نب ليعامسإ
 (ح) يوونلا ىيحي ايركز يبأ .

 يبأ نع رجح نبا ظفاحلا نع يطويسلا نع هيوري ًاضيأ عبيدلا نباو

 نب دمحأ نب ميهاربإ انأ 1 يكِيَألا رمع نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ سابعلا

 انأ « راطعلا دواد نب ميهاربإ نب يلع نسحلاوبأ انأ < حالف نب ميهاربإ

 فلؤملا .

  [ 4نوعبرألا اأو [ :
 فلولا ىلإ نّیقیاسلا ٍنْيَداَنسِإلاب اضيأ اهيورأف : هل .



 ۳ سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ نوعبرألا امأو ]0۵
 نع ماجه نامیلس نب دمحأ دیسلا نع هيورأف : يسوطلا ملسا نب دمحم

 يقابلادبع نب نيدلا ءالع نع يجاجزملا ركب يبأ نب قلاخلادبع خيشلا
 نع / يشاشقلا دمحأ خيشلا نع يناروكلا مي ميهاربإ خيشلا نع يجاجزملا (۷/ب)

 ظفاحلا نع يراصنألا ایرکز يضاقلا نع يلمرلا ةزمح نب دمحأ نبا دمحم
 يدشرلا مي ميهاربإ نب دمحم نساحا يبأ نيدلا لامج نع يكملا دهف نبا رمع

 ىلع اهتأرق لاق يركبلا دمحم نب يلع نب دمحم نيدلا سمش انأ ؛ يفنح لا

 نب رفاظ نب باهولادبع نع يرصلا دمحم يبأ نب فسوي نب ىبحي ايركز يبأ
 نب دمحم بلاغوبآ انأ « يفلسلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ رهاطوبأ انأ « جاور

 انأ « راجنلا ريكب نب رمع نب دمحم ركبوبأ انأ « ينالقابلا دمحأ نبا نسحلا

 دمحم هللادبعوبأ انث يكرملا يروباسينلا ىيحي نب دمحم نبا ميهاربإ قحسإوبأ
 ‹ (ح) ملسأ نب دمحم انأ . يسوطلا يفرشلا نبا ساود نب عيكو نبا

 يخونتلا قحسإ يبأ نع رجح نبا ظفاحلا نع اضيأ اهيوري ايركز يضاقلاو

 ينادمبلا يلع نب رفعج انأ « معطملا يلاعم نب ميحرلادبع نب ىسيع نع
 . (ح) مدقتلا هدنس يفلسلا رهاط يبآ نع

 نبا ماغرض نب يلع نب دمح هللادبع يبأ نع اضيأ اهيوري ظفاحاو
 . (ح) قباسلا هدنسب يرصملا دمحم يبأ نب فسوي نب ىيحي نع ركس

 يالوم نع هنس نب دمحم نع ينالفلا خاص خيشلا نع ايلاع اهيورأو

 نع رجح نبا ظفاحلا نع شامكرأ نب دمحم نع هللادبع نب دمحم فيرشلا

 نع لامكلا تنب بنيز نع يسلابلا ناملس نب دمحأ نب دمحم نب رمع

 يبأ نب نمحرلادبع مساقلاوبأ انأ « يفقثلا نسحلا نب ب دوعسم نع ةبيجع

 عيكو نب دمحم انأ « يسخرسلا دمحأ نب رهاز يلعوبأ انأ « هدنم نب هللادبع

 : [ نوعبرألا امأو ] "5

 نع شامكرأ نب دمحم ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف : يوسفلا نايفس نب نسحلل
 نب نسحلا نب هللادبع انآ < يظفاحلا هللادبع نب جرف نع رجح نبا ظفاحلا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 نسحلا يبآ تنب ةمطاف انأ « یسوطلا ىلع نب دمحم دیولا انآ < يركبلا دمحم

 نب ورمعوبأ انأ « يسرافلا دمحم نب رفاغلادبع نيسحلاوبأ انآ < يدادغبلا

 . نايفس نب نسحلا نع نادمح

 : [ نوعبرألا امأو ۷
 يجاجزلا نیدلا ءالع نب دمحم نب فسوی خيشلا نع اهیورأف : يقزوجلل

 رمع نب ىيحي دیسلا نع لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ دیسلا نع

 فسوي ديسلا نع لدهألا حاطبلا يلع نب ركب يبأ ديسلا نع لدهألا لوبقم

 نمحرلادبع ظفاحلا نع لدهألا نيسح نب رهاط ديسلا نع حاطبلا دمحم نبا

 نع يواخسلا نمحرلادبع نب دمحم ظفاحلا نع ينابيشلا عبيدلا يلع نبا

 نع يواديوسلا دمحم نب نسحلا نب دمحأ سابعلا ىبأ نع رجح نبا ظفاحلا

 يلعلادبع نب نمحرلادبع نب مساقلا يبأ نب زيزعلادبع نع دامعلا نب دمحم

 نب رصن يبأ نب دمحأ نع مساقلا يبأ نب زيزعلادبع يدج انآ < يركسلا

 ظفاحلاو < (ح) يقزوجلا هللادبع نب دمحم ركبوبأ انأ « رايعلا ميعن نب دمحأ

 تنب بنيز نع يواديوسلا نسحلا نب دمحأ نع اضيأ اهيوري رجح نبا

 نع هدنم نب مساقلا يبأ نع نسحلا نب دوعسم نع ةبيجع نع لامكلا

 (Î/۸) / . ىقزوجلا

 : [ ةينادلبلا نوعبرألا امأو ]۸

 مدقتلا دانسالاب اهيورأف :يبهذلا جيرخت يناربطلل ربفصلا مجعلا نم ةجرخلا

 نامیلس نع يجرشلا نیدلا نیز نع عبیدلا يلع نب نمحرلادبع ظفاحلا ىلإ

 نب دمحم نع يزلا جاجحلا يبأ نع هيبأ نع يولعلا رمع نب ميهاربإ نبا
 « ةينادزوجلا ةمطاف انآ « حور نب دعس نب دعسألا نع يروصلا نمؤملادبع

 . يناربطلا انأ « ةذير نب هللادبع نب دمحم انأ



 ) ۳ سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ نوعبرألا امأو ] 9
 هيبأ نع يولعلا ميهاربإ نب ناميلس ىلإ قباسلا دنسلاب اهيورأف : يرجآلل

 بلاط يبأ نب دمحأ نع يداهلادبع نب دمحم يتنبا ةشئاعو ةمطاف نع

 يطبلا نب يقابلادبع نب دمحم حتفلاوبأ انأ « يثللا نب اجنلاوبآ انأ « راجحلا

 نارش نب دمحم نب كللادبع مساقلاوبأ انآ « نوريخ نب نسحلا نب دمحأ نع
 نبريخلا يبأ نب دمحأ نع اضيأ اهيوري يولعلا مي ميهاربإو « (ح) يرجآلا انأ
 نع يلشفلا مي ميهاربإ نب دمحم نب هللادبع يبآ نع هيبأ نع يخامشلا روصنم

 نع يلصوملا هيورح نب دمحم ينبا ليئاكيم هيخأو دمحم نيليلجلا نيخيشلا

 يرقملا دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع يفقثلا جرف يبأب ینکلا دومحم نب ىيحي
 . فلؤملا نع هللادبع نب دمحأ ميعن يبأ نع دادحلا

 : [ نوعبرألا امأو ] ۰

 ميهاربإ نب ناميلس ىلإ قباسلا دانسإلاب اهيورأف : يرقملا نب ركب يبال

 دمحم نب ركب يبأ نع يسلابلا ناملس نب دمحأ نب دمحم نب رمع نع يولعلا
 ‹ يفقثلا دومحم نب ىيحي انأ ‹ حتفلا يبأ نب ليعامسإ نب دمحم انأ . يضرلا

 همش نب رمع نب قازرلادبع بيطلاوبأ انآ « رجاتلا دلاخ ابا دمحو مناغ انأ
 يرقلا نبا انأ « يناهبصألا مصاع نب يلع نب ميهاربإ نب دمحم ركبوبأ انأ

 . اهب
 : [ نوعبرألا امأو ] ما

 نع عبيدلا نبا ىلإ مدقتلا دنسلاب اهيورأف : يملسلا نمحرلادبع يبأ خيشلل
 نب دمحم نب يلع نسحلا يبأ نع رجح نبا ظفاحلا نع يطويسلا ظفاحلا
 نب باهولادبع انأ « وسنلا نب ميحرلادبع نب دمحم نع دجملا يبأ نب دمحم
 يريحلا ددسملا نب رهاط بيطلاوبأ انأ « يفلسلا رهاطوبأ انأ « جاور نب رفاظ

 نب دمحم نمحرلادبعوبأ انأ ‹ يروباسينلا نمحرلادبع نب يلع نسحلاوبأ انأ
 . يملسلا نسحلا



 دباع دمحم دیناسا نم دراشلا رصح سس( ۳ (

 يدنسلا مامإلل

 : [ نوعبرألا امأو ] م"

 رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف : يناقربلل تاحفاصملا نم ةجرخملا

 امهالك يلعبلا دحاولادبع نب ميهاربإ قحسإ يبأو يبهذلا نب ةريره يبأ نع
 مجن نب نمحرلادبع حصانلا انأ « مئادلادبع نب دمحأ نب ركب يبأ نع

 ركبوبأ انأ . يرصملا مالسلادبع نب دمحم انآ « ةبتاكلا ةدهش نع يلبنحلا
 . يناقربلا بلاغ نب دمحم نب دمحأ
 : [ نوعبرألا امأو ] 4"

 مساقلا انأ « يبهذلا نبا ةريره يبأ ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف : مكاحلل
 لضفلاوبأ انآ « ريقملا نبا نسحلاوبأ انأ . ركاسع نب دومحم نب رفظملا نبا
 . مكاحلا انأ فلخ نب يلع نب دمحأ ركبوبأ انأ ‹ رهاط نب دمحأ

 : [ ةيفوصلا بادآ يف نوعبرألا امأو ] 4
 (۸/ب) خيشلا نع ماجه ناميلس نب دمحأ ديسلا نع / اهيورأف : ميعن يبأل

 حاتفلادبع نب دمحأ خيشلا نع يرصملا يلوبشألا نمحرلادبع نبا دمحأ

 نب فسوي النم نب فيرش دمحم النم نع يناروكلا ميهاربإ خيشلا نع يولملا
 خيشلا نع يمثيبلا رجح نبا نع يمكحلا يلع نب دمحم نع يدركلا دمحم

 انأ « يبهذلا نب ةريره يبأ نع رجح نبا ظفاحلا نع يراصنألا ايركز

 نب ىيحي انأ يبلح لا ىيحي نب رقص انأ ‹ يدمآلا قحسإ نب ىيحي نبا قحسإ
 . ميعنوبأ انأ ۰ دادحلا يلعوبأ انأ  يفقثلا دومحم
 : [ نوعبرألا امأو ] م0

 دمحأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اهيورأف : ينيلاملا دعس يبأل

 انأ « يراخبلا نب رخفلا انأ « يزلا جاجحلا يبآ نع قحلادبع نب يلع نبا

 نسحلا نب دمحأ انأ « ناطقلا يدادغبلا يلع نب يلع بارت يبأ نب ليعامسإ

 نب دمحأ دعسوبأ انآ « يناهبصألا هداشام نب دمحأ نب دمحم انآ « انبلا نبا

 . ىنيلاملا ليلخلا نب صفح نب هللادبع نب دمحم



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ نوعبرألا امأو ] 1

 نع هدلاو نع ماجه نامیلس نب مساق دیسلا نع اهيورأف: هیوبنش نبال

 نع يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي ديسلا

 يلع نيدلا رون نع يكلاملا يرفعجلا يبلاعثلا دمحم نب دمحم ىسيع خيشلا

 يلع نيدلا رون نع يكلاملا يروهجألا نمحرلادبع نب دمحأ نب دمحم نبا
 ةمطاف نع رجح نبا ظفاحلا نع يطويسلا نع يعفاشلا يقارعلا ركب يبأ نبا

 انأ « ينادمبلا يلع نب رفعج انأ « ةزمح نب ناميلس نع اجنلا تنب

 . فلؤملا نع يناهبصألا لاسعلا زيزعلادبع نب دمحم انأ , يفلسلا رهاطوبأ

 : [ ةيهلإلا نوعبرألا امأو ] ۷

 نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف : يسدقملا لضفلا نب يلع نسحلا يبأل

 يلاع نب دمحم نع يرهزألا يلع نب رمع نب هللادبع يلاعملا يبأ نع رجح
 . لضفلا نبا انأ « يسيقلا ميركلادبع نب يدابلادبع انأ , مجن نبا

 : [ تاقبطلا ىلع نوعبرألا امأو ] 4۸

 نب ةريره يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب ًاضيأ اهيورأف : هل

 نب قلاخادبع نب دمحم انأ « لكلا ديس نب يلع نب نيسحلا انأ « يبهذلا

 . لضفملا نبا انأ « ناخرط

 نم باب نيعبرأ يف ةليبق نيعبرأ نم اخيش نيعبرأ نع نيعبرألا باتك امأو ]

 نع ةليبق نيعبرأ نم امسا نيعبرأب نيعباتلا نم نيعبرأ نع ًادنسم نيعبرأ

 : [ ًايباحص نيعبرأ
 ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا نع اهيورأف : هسفنل يقفاغلا حيرخت

 دمحأ خيشلا نع يناروكلا ميهاربإ خيشلا نع هيبأ نع يجاجزملا نيدلا

 ظفاحلا نع ايركز يضاقلا نع يلمرلا ةزمح نب دمحأ نب دمحم نع يشاشقلا

 دمحأ نب ميهاربإ نب دمحم نساحا يبأ نيدلا لامج نع يكملا دهف نب رمع



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح ۳ (

 يدنسلا مامإلل

 كرابملا نب دمحأ نب نمحرلادبع جرفلا يبأ نع يكملا يدشرملا ركب يبآ نبا

 نمحرلادبع ركب يبآ نب هللادبع انآ « شيرق نب ليعامسإ نب يلع نع يزغلا
 نب دحاولادبع نب دمحم مساقلاوبأ انآ « ةحلط نب ىسوم نب هللادبع نبا ع

 )۹/0 : [ ةيفنحلا ءاهقفلا ثیداحأ نم / ةيكملا نوعبرألا امأو ] ۰
 قباسلا دانسالاب اهیورأف : يدشرلا میهاربا نب دمحم نساحملا يبأ نيدلا لامجل

 .اهفلؤم ىلإ
 : [ نوعبرألا امأو ] ١

 ظفاحلا نع ايركز يضاقلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف : يعفارلا مساقلا يسبأل

 يبأ نب دومحم انأ « يناولا قحسإ يبأ نع يخونتلا قحسإ يبأ نع رجح نبا
 . يعفارلا مامإلا يلاخ انأ « حصان نب دومحم نب ديعس
 : [ نوعبرألا امأو ] ۲

 انأ « يخونتلا قحسإ يبأ ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف : نذؤملا حلاص يبال

 يبأ نع ينيدراملا بجنأ نب قلاخلادبع نع يجيدنبلا رودوم نب دمحم نب يلع
 . خاص يبأ نع يريشقلا دحاولادبع نب نمحرلا ةبه دعسألا
 : [ نوعبرألا امأو ] ۲

 رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف : يريشفلا مساقلا يبأ ذاتسألل
 نبا دمحم انأ ظ ساحنلا ركب ىبأ نب دمحم انآ ۰ یبهذلا نب ةريره ىبأ نع

 انأ « يوربلا دمحم نب زعلادبع حوروبأ انأ « يسرملا لضفلا يبأ نب هللادبع
 . يريشقلا نزاوه نب ميركلادبع ذاتسألا انآ « يماحسلا رهاط نب رهاز
 : [ ةيناعدولا نوعبرألا امأو ] 4

 يالوم نع هنس نب دمحم نع ينالفلا اص خيشلا نع اهیورأف

 يطويسلا ظفاحلا نع يئاجلألا نب رمع نع يروهجألا يلع نع فيرشلا
 رخفلا انأ « يلبنحلا ركب يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ نع رجح نبا ظفاحلا نع
 « يفلسلا رهاطوبأ انأ ٠ يكم نب نمحرلادبع انأ « يرزوتلا دمحم نب نامثع



 دباع دمحم دیناس نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ناعدو نب نامیلس نب خاص نب دمحم نب هللادبع نب يلع نب دمحم رصنوبآ انآ

 . يلصوملا يناعدولا

 : [ يرغصلا نوعبرألا امأو ] 4

 يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف : يقهيبلا ركب يبأل

 انأ ۰ راتهلا نب هللادبع نب فسوي نب دمحم نع دجملا يبأ نب يلع نسحلا
 انأ « يورهلا دمحم نب زعلادبع حوروبأ انأ « حالصلا نب نامثع ورمعوبأ

 . يقهيبلا انأ « يماحسلا رهاط نب رهاز
 : [ هنابآ نع اضرلا ىسوم نب يلع ةخسن نم نوعبرألا امأو ] زی

 ركب يبأ نب دمحآ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اهيورأف

 نب نسحلا انأ « ميهاربإ نب دومحم انأ « ةزمح نب ناميلس نع يسدقلا

 مساقلاوبأ انأ « فلخ نب يلع نب دمحأ ركيوبأ انأ « يمتسرلا سابعلا

 نب سابعلا ديفح هللادبع نب دمحم ركبوبأ انأ « بيبح نب دمحم نب نسحلا

 . يئاطلا رماع نب دمحأ نب هللادبع مساقلاوبأ انأ « ةزمح

 : [ نوعبرألا امأو ] ۷
 دمحم نع خاص خیشلا نع اهيورأف : يروباسينلا ميهاربإ نب دمحأ دعس يبأل

 ملاس نب هللادبع خيشلا نع يدنسلا تايح دمحم خيشلا نع رفس ديعس

 ینارقلا رونلا نع يروهجألا يلع نع يرفعجلا ىسيع خيشلا نع يرصبلا
 انأ « يبهذلا نب ةريره يبأ نع رجح نبا ظفاحلا نع يطويسلا لالجلا نع
 انأ ركاسع نب نسح ا نب دمحم نب میحرلادبع انآ ركاسع نبا رفظملا نب مساقلا
 . دعسوبأ انأ < يريشقلا مساقلا يبأ ذاتسألا نب ميحرلادبع رفظملاوبأ

 : [ نوعبرألا امأو ] ۸
 ىسيع مأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف: نيمرحلا مامإل

 يبأ نب هللادبع نب دمح انأ « يناولا مع نب يلع نع يعرذألا تنب میرم

 دمحم نب رابحبادبع انأ « هاش برع نب مساقلاوبأ انآ ۰ يسرنلا / لضفلا (۹/ب)
 فسوی نب هللادبع نب كللادبع يلاعلاوبآ نيمرحلا مامإ انآ « يراوخلا



 ٩ ] نوعبرألا امأو [ :
 باهولادبع انأ « يناولا رمع نب يلع ىلإ مدقتلا دنسلاب اهيورأف : يفقثلل

 نبا مساقلا هللادبعوبأ انآ « يفلسلا رهاطوبآ انآ « يدزالا جاور نب رفاظ نبا
 يفقثلا لضفلا .

 ٠ ] نوعبرألا امأو [ :
 فيرشلا خيشلا نع ينالفلا خاص خيشلا نع اهيورأف : رصن هيقفلل

 فورعلا يدنفألا دمحأ يميجعلا نسح نع يعردلا ناميلس يالوم
 نع يطويسلا نع يمقلعلا ناهربلا نع افشلا حراش يجافخلا باهشلاب

 يبأ نع قحسا يبأ نب سنوي نع يودهملا يلع يبأ نع رجح نبا ظفاحلا
 ميهاربإ نب رصن حتفلا يبأ نع لهس نب لضفلا نع ريقملا نب نسحلا
 .يسدقملا

 ١ ] نوعبرألا امأو 1
 يلاعملا يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف : تاكربلا يبأل

 يلع نب ىيحي نع يميخلا نب بلاط يبأ نب يلع نب ميهاربإ نع يرهزألا
 يناهبصألا دماح يبأ نب دمحم انأ « راطعلا ٠ خويشلا خيش نب ميحرلادبع انأ

 يبأ انأ ۰ دعس يبأ نب تاكربلا يبأ .
  1-7۲نوعبرألا امأو [ :

 دارم دمحم نب نيسح دمحم خیشلا نع اهيورأف : يوارفلا مرحلا هيقفل

 نع يدنسلا قداص نب دمحم نب نسحلا يبأ خيشلا نع يدنسلا يراصنألا
 خيشلا نع يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع يدنسلا تايح دمحم خيشلا

 يمثيبلا يكملا رجح نبا دمحأ نع يكلاملا يروهنسلا دمحأ نع يلبابلا دمحم
 يلع نسحلا يبأ نع رجح نبا ظفاحلا نع يطابنسلا قحلادبع فرشلا نع

 لضفلا يأ نب هللادبع نب دمحم نع دعس نب دمحم نب ىبحي نع دجما يبأ نبا
 دمحم هللادبعوبأ يبأدج انآ « ي ىوارفلا لضفلا هّلادبع نب روصنم انأ « يسرملا

 يوارفلا يدعاصلا دمحأ نب لضفلا نبا .

 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل



 ) ۳ )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ةينادلبلا نوعبرألا امأو ] 7
 يبأ نب يلع نسحلا يبأ ىلإ مدقتلا دنسلاب اهيورأف : ركاسع نب مساقلا يبأل

 نبا نسحلا نب دمحم نب رمع انأ « ركاسع نب رفظم نب مساقلا نع دجا
 . ركاسع نبا نم هعامسب ةباسنلا نسحلا

 : [ داهجلا يف نوعبرألا امأو ] "4

 دمحم نب زيزعلادبع انأ ۰ رفظم نب مساقلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف : هسل

 . ركاسع نب مساقلاوبأ انأ « يحلاصلا نسحلا يبأ

 : [ يلاوعلا لادبألا نوعبرألا امأد ] 5
 ناهرب نب ميهاربإ انآ ۰ رفظم نب مساقلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف : هد

 . ركاسع نب مساقلاوبأ انأ  يعوشخا ميهاربإ نبا

 : [ ةيعابسلا نوعبرألا امأو ] -7
 يتشدلا دمحم نب دمحأ نع دجملا يبأ نب يلع ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف

 نبا معنلادبع تاكربلاوبأ انأ « ةحاور نب نيسحلا نب هللادبع نب دمحم انأ
 . يوارفلا لضفلا نب دمحم نب هللادبع

 : [ ةينادلبلا نوعبرألا امأو ] -۷
 نب ةريره يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اهيورأف : يفلسلل

 ينارفعزلا ىيحي نب بيعش انأ « ساحنلا نب ركب يبأ نب دمحم انأ « يبهذلا
 1 1 . ىفلسلا انأ
 : [ نوعبرألا امأو ] 4

 اهيورأف : يسرافلا دمحم نب رفافلادبع نيسحلا يبأ نب / ليعامسإ نسب رفاغلادبعل (٠١٠/أ)
 يجاجزلا ركب يبأ نب قلاخلادبع خيشلا نع يجاجزملا فسوي خيشلا نس
 حاطبلا يلع نبا ركب يبأ ديسلا نع لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي ديسلا نع
 رهاطلا ظفاحلا نع لدهألا حاطبلا دمحم ني فسوي ديسلا هب انآ ؛ لدهألا

 نيزلا نع ينابيشلا عبيدلا يلع نب نمحرلادبع نع لدهألا نيسح نبا



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح ) ۳ (

حج و ج جچجچججچججج س
 

 يدنسلا مامإلل

 نب يلع نب دمحأ نع يولعلا ميهاربإ نب ناميلس نيدلا سيفن نع يجرشلا
 هللادبع دعس يبأ نع يراخبلا نب رخفلا انأ « يزملا جاجحلاوبأ انأ قحلادبع

 . ليعامسإ نب رفاغلادبع انأ « رافصلا رمع نبا

 : [ ةيئاطلا نوعبرألا امأو ] 9
 يتنب ةمطافو ةشئاع نع يولعلا نيدلا سيفن ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف

 دمحم نب نيسحلا نع راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ نع يدابلادبع نب دمحم
 . يئاطلا دمحم نب دمحم حوتفلاوبأ انأ « يديبزلا ىيحي نبا

 ٠٠ ] نوعبرألا امأو [ :

 دمحم نب فسوي خيشلا نع اهيورأف : يماحسلا رهاط نب رهاز نب قلاخلادبعل

 خيشلا نع يناروكلا ميهاربإ خيشلا نع هيبأ نع يجاجزملا نيدلا ءالع نبا

 نب يلع نب دمحأ بهاوملا يبأ هللاب فراعلا هخيش نع ىشاشقلا دمحأ

 نع يهيجندلا نسح خيشلا نع يندلا مث يوانشلا يسابعلا سودقلادبع
 نب دمحم نبا دمحأ بيطلا يبأ باهشلا نع يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا

 ميهاربإ نب ب ليعامسإ ءادفلا يبأ نيدلا دم يضاقلا نع يزاجحلا يلع

 يبأ ىلع هعامسب يلبرألا نمحرلادبع نب نسحلا دمحم يبأ ردبلا نع ينانكلا

 رمع نب هللادبع نب مساقلا انأ « ينامركلا دعس يبأ نب دمحم نب رمع صفح

 . (ح) قلاخلادبع انأ « رافصلا

 نع هنس نب دمحم خیشلا نع ينالفلا اص خیشلا نع ایلاع اهيورأو

 نباب فورعملا ليلخ نب دمحم نب دمحم نع هللادبع نب دمحم فيرشلا يالوم

 نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم نع رجح نبا ظفاحلا نع يفنحلا شامكرأ
 رمع انأ ‹ يلبرالا نمحرلادبع نب دمحم نب نسحلا نع مكاحلا يفنحلا دمحم

 « رافصلا رمع نب هللادبع نب مساقلا انأ ۰ ينامركلا دعس يبأ نب دمحم نبا

 . قلاخلادبع انأ



 ) ۳ دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ١ ] ةيعاسنلا نوعبرألا امأو [ :
 ميهاربإ نيدلا ناهرب نب دمحم نيدلا ردب نب زیزعلادبع نب رمع نيدلازع يضاقلل

 نع هنس نب دمحم نع خاص خيشلا نع اهيورأف : ينانكلا ةعامج نب هللادعس نبا

 يلمرلا دمحم نب دمحأ باهشلا نع يدايزلا يلع رونلا نع فيرشلا يالوم

 هريهظ نب دمحأ نب دمحم نيدلا لامك نع يراصنألا ايركز يضاقلا نع

 ةعامج نب زعلا نع امهالك تارفلا نب ميحرلادبع زعلاو يموزخلا .
  [۲نوعبرألا اأو [ :

 نع ایرکز يضاقلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اهیورأف : هيقفلا ىيحي نب دمحل

 مركألا نب ركب يبأ نب دمحم نع يقارعلا نیدلا نيز نع رجح نبا ظفاحلا
 نب ىبحي هيقفلا انأ « ينارحلا يلع نب معنملادبع نب زيزعلادبع انأ < ينامعنلا

 يعفاشلا هيقفلا ىيحي نب دمحم انآ « يعفاشلا ناميلس نب عيبرلا .

  [ ۴ةاواسملا نوعبرألا امأو [ :

 تنب ةمطاف نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف : ركاسع نبال

 یتللا نب اجنملاوبأ انآ ۰ يدركلا رمع نب نسحلا نع يداهلادبع نب دمحم ۰

 رکاسع نبا انآ . ۱
  [ ۶6نوعبرالا امأو [:

 تنب ةمطاف نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهیورأف : ينوباصلل

 يبأ نب مرك نب رمع انأ « ةزمح نب ناميلس نع اجنملا نب دمحأ نب دمحم
 .ينوباصلا نيسحلا نب دمحم نب باهولادبع حتفلاوبأ انربخأ/ يرويندلا نسحلا (۱۰/ب)

  [ ۵نوعبرألا امأو [ : ۱ 0
 يبآ نع ةدرب يبأ نع ديرب ةياور نم ظفاحلا ينطقرادلا رمع نب يلع نسحلا يبأل

 نیدلا ءالع نبا دمحم خيشلا هيبأ نع يجاجزلا خیشلا نع اهيورأف : ه# ىسوم

 دمحم نب دمحم نب ىسيع خيشلا نع يميجعلا نسح خيشلا نع يجاجزملا

 نب دمحم نب دمحأ نيدلا باهش نع يكلاملا يبرغلا يرفعجلا رماع نبا
 ايركز يضاقلا نع يلمرلا دمحأ نب دمحم نع يفنحلا يرهاقلا ةجافخ



 دیم دم دنا زيه رشا رس بسس تسر
 يدنسلا مامإلل

 نع يدشرملا ميهاربإ نب دمحم نب نمحرلادبع دوجلا يبأ نع يراصنألا

 نبا ركب يبأ نب دمحأ نب ميهاربإ نب دمحم نساحا يبأ نيدلا لامج هدلاو

 دمحم نب نسحلا نب دمحأ سابعلا ىبأ نع ىفنحلا ىكملا يدشرملا باهولادبع
 جرفلا يبأ نع يرادنزاخلا هللادبع نب كيلع نع يسدقملا دمحم نبا

 نع رضحألا نب دومحم نب زيزعلادبع نع ينارحلا معنلادبع نب فيطللادبع
 نع ايلاع يدشرملا نساحاوبآ اهيوريو ۰ (ح) حارطلا نب يلع نب ىيحي

 نب دمحأ نب يلع نع يسدقلا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم نيدلا حالص

 نب ىبحيو وه لاق يراصنألا دمحم نب يقابلادبع نب دمحم ركب يبأ نع ذزربط
 انث نوهاملا نب نسحلا نب يلع نب دمصلادبع مئانغلاوبأ انأ ‹ حارطلا يلع

 : [ نوعبرألا امأو ] 5

 ًاخيش نيعبرأ نع ًاثيدح نوعبرأ يهو يليجلا رداقلادبع خيشلا نب قازرلادبع نب رصنل
 نع هنس نب دمحم نع ينالفلا حلاص خيشلا نع اهيورأف : ًايباحص نيعبرأ نع

 ايركز نع يلمرلا دمحأ نب دمحم نع يروهجألا يلع نع فيرشلا يالوم

 يدشرملا نساحملا یبآ هيبأ نع يدشرملا دمحم نب نمحرلادبع نع يراصنألا

 سمش نع يدييزلا ركب يبآ نب دمحأ نع يركبلا ركب نب يلع نب دمحم نع
 نب دمحم نب ىلع نب ىيحي نب هللادبع ىبأ نع ىبهذلا دمحأ نب دمحم نيدلا

 . فلوملا نم هعامسب ةريبه نب ىيحي

 : [ فورعملا عانطصا يف نوعبرألا امأو ]-۷

 مدقتلا دنسلاب اهيورأف : يرذنملا يوقلادبع نب ميظعلادبع نيدلا يكز ظفاحلل

 دمحم نب ميهاربإ نع يرواشلا دمحم نب هللادبع نع يدشرملا نساحملا يبأ ىلإ

 . فلؤملا انآ « لاق زازقلاب هدلاو فرع ىيناّرحلا دمحأ نب دمحم نع يربطلا



 3 )رر دباع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 :[ تایناملا نوعبرألاو ةرايزلاو جحلا لئاضف يف ةراتخلا نوعبرألا امأو ] 8

 مدقتلا دنسلاب اهيورأف : يدسم نب فسوی نب دمحم نیدلا لامج ظفاحلل اههالك

 . فلؤملا نم هتزاجاب يدسألا یسوم

 : [ جحلا لئاضف يف نوعبرألا امآ ] 4
 دنسلاب اضيأ اهيورأف : يربطلا دمحم نب هللادبع نب دمحأ نيدلا دجم خيشلل

 نب دمحم نب دمحم نب هللادبع دمحم يبأ نع يدشرملا نساحا يبأ ىلإ مدقتملا

 . اهفلؤم نع يربطلا ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ نع يرواشلا ناميلس
 :[دادغب تیدح نم حيحصلا ىلع ةجرخملا دانسإلا ةنيابتملا نوعبرألا اهأو] ۰

 مدقتملا دنسلاب اضيأ اهيورأف : يطايمدلا فلخ نب نمؤملادبع نيدلا فرش ظفاحلل

 يلع نيدلا يقت نع يدابآزوريفلا نیدلا دجم نع يدشرلا نیساحا يبأ ىلإ

 . اهفلؤم نع / يكبسلا مات نب يلع نب يفاكلادبع نبا (/)
 : [ نوعبرألا امأو ] ۱

 نب نمحرلادبع جيرخت راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ يناوع نم ةجرخلا
 يدشرلا نساحم ا يبأ ىلإ قباسلا دانسالاب اهيورأف : هللا همحر  يلضفلا رخفلا

 . راجحلا اهب انأ . يقشمدلا قيدص نب دمحم نب ميهاربإ نب يلع نع

 : [ تالسلسملا نوعبرألا امأو ] ۲

 دانسالاب اهيورأف : يدعسلا يفاكلادبع نب دمحم نب رافغلادبع نيدلا جات يضاقلل

 نب دمحم نب دمحأ نب دمحم حتفلا يبأ نع يدشرملا نساحا يبأ ىلإ قباسلا

 . اهفلؤم نع متاح نب دمحأ



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح
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 : [ تایعاستلا نوعبرألا امأو ]۲

 قباسلا دانسالاب اهیورأف : يبلحلا رونلادبع نب ميركلادبع نیدلا بطق ظفاحلل

 نع يفنحلا يدنهلا قاحسإ نب رمع صفح يبآ نع يدشرلا نساحم ا يبأ ىلإ

 . اهجرخم ىبلحلا بطقلا

 : [ نوعبرألا امأو ] 4
 ةمالعلا ظفاحلا حیرخت ينامثعلا يغارملا نيسحلا نب ركب يبأ نيدلا نیز يلاوع نم

 نع ةنس نب دمحم نع ينالفلا اص خيشلا نع اهيورأف : رجح نبا نيدلا باهش

 نيدلا نيز نع رجح نبا ظفاحلا نع شامكرأ نب دمحم نع فيرشلا يالوم

 . يغارملا
 : [ ينالطسقلل يراخبلا ىلع يراسلا داشرإ امأو ] 0

 لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا نع هيورأف
 نب نسح خيشلا نع ىيحي ديسلا نع هيبأ نع - ىلاعت هللا هاقبأ - لدهألا

 خيشلا نع يميجعلاب ريهشلا يفنحلا يكملا دمحأ نب رمع نب ىيحي نب يلع

 ينالطسقلا دمحم نب دمحأ نع يزغلا نيدلا ردب نع لجعلا دمحم نب دمحأ

 اهلوصأ حرشو ةعبسلا ءارقلا بهاذم ةفرعم يف داشرالا باتك امأو ]4

 : [ ةدئافلا لامكإ باتكو

 ىلإ مدقتملا دنسلاب امهيورأف : نوبلغ نب هللادبع نب معنلادبع بيطلا يبأل

 نع يجافخلا باهشلاب فورعلا يدنفألا دمحأ نع يميجعلا نسح خيشلا

 نايح نب نايح يبأ نع رجح نبا ظفاحلا نع يطويسلا نع يمقلعلا ناهربلا

 يعبر نب مساقلا يبأ نع صوحألا يبأ نب يلع نع هدج نع نايح يبأ نبا

 . لامكإلاو داشرإلاب فلؤملا
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 : [ داشرالا باتک امأو ۷

 نب نمحرلادبع دیسلا نع هيورأف : يرقلا ركب يبأ نب لیعامس| نسیدلا فرشل

 دمحم نب دمحأ دیسلا نع هيبأ نع لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب نامیلس

 يلع نب ركب يبأ ديسلا نع لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي ديسلا نع فيرش

 نع نيسحلا نب رهاط ديسلا نع حاطبلا دمحم نب فسوي ديسلا نع حاطبلا

 يوادنبطلا سابعلا يبأ نيدلا باهش نع دايز نب ميركلادبع نب نمحرلادبع
 . فلؤملا نع ىتفلا نب رمعو نيدباعلا نيز نب ىسوم نيدلا لامك نع
 : [ ةبحصلاو سابللا يف ةبترلا ءاقترإ باتك امأو ]

 رمح نع يندم رفس ديعس دمحم نع ينالفلا خام خیشا نع هيوراف ٠

 ع ل ا يرام ةجافخ نب دم ی لمحا نع يا یی

 نب دمحم نب نمحرلادبع نع يراصنألا ايركز يضاقلا نع يلمرلا دمحأ

 نب دمحأ نع يدشرملا ميهاربإ نب دمحم نساحا يبآ نع يدشرملا ميهاربإ
 يب ینالطسقلا نسب ىلع نب دمحأ نب دمحم نیدلا بطق نب دمحم نب دمح

 يلع نب فسوي نب دمحم نايح يبأو يدمآلا فسوي نب نامثع نب دمحم نع

 . ينالطسقلا بطقلا هفلؤم نع يوحنلا نايح نبا

 دمحأ نب ميهاربإ نب دمحم نساحملا يبأ تايورم ىلإ يدنهلا داشرإ امأو ] 4

 : [ يفنحلا يكملا يدشرملا ركب يبأ نبا

 ينالفلا حلاص خيشلا نع ًايلاع هيورأو (ح) هيلإ قباسلا دانسالاب هيورأف

 باهشلا نع يدايزلا يلع رونلا نع فيرشلا يالوم نع هنس نب دمحم نع

 . قباسلا هدنسب يراصنألا ايركز يضاقلا نع يلمرلا دمحأ نب دمحم

 : [ داهتجإلا ةبتر ىلإ داعصإلاب داعسإلا امأو ] ۰
 يفنحلا شامكرأ نب دمحم نع فيرشلا يالوم ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 . يدابآزوريفلا نيدلا دجم هفلؤم نع رجح نبا ظفاحلا نع



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رج سس( 5 (

 يدنسلا مامإلل

 (۱۱/ب) | : [ يرشخمزلل ساسألا امأو ] ۱
 نبا نایح نب دمحم نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اضيأ هيورأف

 نع يعوشخلا رهاط يبأ نع يراجنلا نباب فورعملا دحاولادبع نب دمحأ

 : [ باعيتسإلا باتكو راكذتسالا بانک امأو ]۲

 رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب امهيورأف : ربلادبع نبا ظفاحلل امهالك

 نب هللادبع دمحوبأ انآ « قحلادبع نب ىلع نب دمحأ سابعلا ىبأ لامكلا نع

 فيرشلا يالومو « (ح) فنصلا نع ديلت يبأ نب ىسوم نارمع يبأ نع

 نب ملاس نع يئاطهطلا حاتفلادبع نب دمحم هللادبع يبأ نع اضيأ الزان هيوري

 نب دمحم نع امهالك نييكلاملا يبلكلا ىسيع نب دمحأو يروهنسلا دمحم

 اذه نم ىلعأ اضيأ هيوري فيرشلا يالومو « (ح) يمقلعلا نمحرلادبع
 نب هللاراج تنب ةيسآ نع ىطويسلا نع ىمقلعلا نع ةزاجإ ريخألا دنسلا

 نع راجحلا سابعلا يبأ نع يقيدصلا دمحم نب ميهاربإ نع يربطلا حلاص
 ىسوم نارمع يبأ نع لاوکشب نب مساقلا يبأ نع ينادمهلا يلع نب رفعج

 .ربلادبع نب هللادبع نب فسوي رمع يبأ فلؤملا نع ديلت يبأ نبا
 : [ ءاوهألا لهأ ىلع درلاو ةماقتسالا باتك امأو ] ۲

 انأ « يزارلا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم هللادبع انأ « يفلسلا رهاطوبأ انأ

 شيشخ مصاعوبأ انأ 3 يرصملا سابعلا نب دمحم نب سابعلا نب لضفلاوبأ

 . هب يئاسنلا مرصأ نبا



 ) 3 سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ناذنتسالا باتك امأو ] ۶6

 لضفلا يبآ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : كرابملا نبال
 انأ ۰ ضرافلا نمحرلادبع نب هللادبع نب دمحم لامكلا انآ « نيسحلا نبا
 هيوريش نب دمحأ ملسموبأ انأ ۰ نورصع يبآ نب مالسلادبع نبا دمحم

 باهولادبع ورمعوبآ انآ « یکمربلا رفظلا نب رصن نساحاوبآ انآ « یملیدلا

 انأ « یسوطلا دمحأ نب بجاح انآ « ىبأ انآ « هدنم نب هللادبع ىبأ نبا
 ۱ ۱ . هفلوم نع دمحأ نب نادبع

 همحر - يوونلا مامالا راكذأ ىلع راكذألا نم تاف ال راکذتسالا باتك امأو ] 0
 : [ هللا

 ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يراخبلا حراش ينالطسقلا دمحم نب دمحأ ظفاحلل

 يضاقلا نع راصقلا مساق نب دمحم نع يرقملا دمحأ نع فيرشلا يالوم

 يلع نب نمحرلادبع نيدلا نيز نع يقارقلا رمع نب ىبحي نب دمحم نيدلا ردب
 يلع خيشلا نع فيرشلا يالوم هيوريو « (ح) هفلؤم نع يروهجألا
 هفلؤم نع يروهجألا نمحرلادبع نيدلا نيز نع يفارقلا نع يروهجألا
 نمحرلادبع هدج نع ةزاجإ يروهجألا يلع خيشلا هيوريو « (ح)

 . هفلؤم نع يروهجألا
 : [ تافصلاو ءامسألا باتك امأو ]1

 نع - هاقب ىلاعت هللا لاطأ - ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا نع هيورأف
 دمحم نب دمحأ ديسلا نع لدهألا لوبقم نب ىيحي نب ناميلس ديسلا هيبأ

 ديسلاو (ح) لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي ديسلا نع لدهألا لوبقم فيرشلا

 الب لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي ديسلا هدلاو نع يوري ىيحي نبا ناميلس
 خيشلا نع يجاجزملا فسوي خيشلا نع هيورأو « (ح) ةزاجإ ةطساو

 ‹ لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي ديسلا نع يجاجزلا ركب يبأ نب قلاخلادبع

 حاطبلا دمحم نب فسوي ديسلا انآ « لدهألا حاطبلا يلع نب ركبوبأ ديسلا انأ

 « عبيدلا يلع نب نمحرلادبع انآ « لدهألا نيسح نبا رهاطلا انأ . لدهألا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح لل لل ( سر

 يدنسلا مامإلل

 هيبأ نع يولعلا مي ميهاربإ نب ناميلس نيدلا سيفن انأ  يجرشلا نيدلا نيز انأ

 نب ركبوبأ انأ « يدلاو هب انأ . يخامشلا روصنم نب ريخلا يبأ نب دمحأ انأ

 نب ليعامسإ نب دمحم انأ « الاق يلسغلا ميهاربإ نب دمحمو يجارشلا دمحأ
 مث ينانكلا نيصح نب رمع نب مئادلادبع انآ ۰ ينميلا فيصلا يبأ
 ‹« يعفاشلا ركاسع نب هللا ةبه نب نيسحلا نب يلع مساقلاوبآ انآ « ينالقسعلا

 هللادبعوبأو يقهيبلا دمحأ نب ركب يبأ نب دمحم هللادبع يبأ نب هللادبع انآ

 يخامشلا روصنم نب ريخلا يبأ نب دمحأو « (ح) يوارفلا لضفلا نب دمحم

 نب هللادبع نسحلا يبأ نب دمصلادبع نميلا يبأ خيشلا نع ايلاع هيوري
 (۱۲/) /فلؤملا انأ « لاق روكذملا يوارفلا نع يسوطلا دمحأ ديؤملا انآ « ركاسع

 يالوم نع ةنس نب دمحم نع ينالفلا اص خيشلا نع ايلاع هیورآو « (ح)

 نبا ظفاحلا نع شامكرأ نب ليلخ نب دمحم نع هللادبع نب دمحم فيرشلا

 نع يومحلا ليعامسإ نب دمحم لضفلا يبآ نع يقارعلا ظفاحلا نع رجح
 ليعامسإ نب دمحم نع يوارفلا معنلادبع نب روصنم نع يراخبلا نب رخفلا
 . ىقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب ىبأ هفلؤم نع يسرافلا
 : [ لبنح نب دمحأ نع ىنكلاو ءامسألا باتك امأو ]۷

 نع يخونتلا قاحسإ يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف

 نب نيسحلاوبأ انأ « يفلسلا انآ « يلع نب رفعج نع بلاط يبأ نب دمحأ
 ؛ ناوسلا دمحأ نب هللادبع انأ « ىطامنألا نسحلا نب نيسحلا انأ « يرويطلا
 . هيبأ نع لبنح نب دمحأ نب ؛ خاص انأ « يرهوجلا سابعلا نب سابعلا انأ
 : [ نآرقلا لوزن بابسأ باتك امأو ] ۸

 « يخونتلا قاحسإ يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 يبأ نع يداهلادبع نب دمحم انأ ۰ دارزلا نب اجیپلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انأ
 ددعس انأ « يبارشلا دمحم نب قازرلادبع انأ « يندلا رمع نب دمحم ىسوم

 يدحاولا دمحم نب دمحأ نب يلع نسحلاوبأ انآ « يكزملا ديعس نب دمحم نبا

 نب سنوي نع يلضافلا يلع يبأ نع اضيأ اهيوري رجح نبا ظفاحلاو « (ح)



 ) 1 )ر سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ينهيلا رهاط نب دمحأ لضفلا يبأ نع ريقملا نب نسحلا يبأ نع قاحسإ يبأ

 دمحم فيرشلا يالوم ىلإ مدقتملا دنسلاب اضيأ هيورأو < (ح) يدحاولا نع

 يطويسلا ظفاحلا نع يئاجلألا نب رمع نع يروهجألا ىلع نع هللادبع نبا

 نب يلع نب دمحم نع لبقم نب دمحم يدحاولا تافنصم عیمج انربخأ : لاق

 ديناسألاب اضيأ هيورأو < (ح) يدحاولا نع ينهيملا لضفلا يبأ نع ريقملا نبا

 روصنم نب ريخلا يبأ نب دمحأ ىلإ تافصلاو ءامسألا باتك يف ةمدقتلا

 ىيحي نب ايركز دمحموبأ نيدلا دامع ناخيشلا هب انآ 2 هيبأ نع یخامشلا

 يمزراوخلا دمحم نب رابجلادبع نع يسوطلا دمحم نب ديؤملاو يناردنكسألا

 هللادبع نب دمحم نب هللادبع نع يبعرشلا حوتفلا يبأ نب هللادبع نب نامثع

 (ح) يدحاولا نع دمحم نب رابجلادبع نع يرونيدلا كللادبع نب ليعامسإ

 نسحلا يبآ نع يربطلا هللادبع نب دمحأ نع اضيأ هيوري ريخلا يبأ نب دمحأو

 ديناسألاب هيورأو ۰ (ح) يدحاولا نع ينهيلا لضفلا يبأ نعریقلا نبا

 دمحم نب دمحم نب دمحم نع يجرشلا نيزلا ىلإ تافصلاو ءامسألا يف ةمدقتملا

 نب رخفلا نع يسدقملا رمع يبأ نب ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم نع يرزجلا

 دمحأ نب لضفلا نب دمحم نع ةنيكس نب يلع نب باهولادبع انأ « يراخبلا

 . يدحاولا نع يوارفلا يدعاصلا

 : [ ةبرشألا باتك امأو ] 9
 يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : لبنح نب دمحأ مامإلل

 دمحم نب دمحم حتفلا يبأ نع يبرغملا كرابلا نب دمحأ نب نمحرلادبع جرفلا

 نب ىيحي نب فسوي نب ميحرلادبع انأ « يرمعيلا سانلا ديس دمحم نبا

 دمحم نب هللا ةبه مساقلاوبأ انأ 3 ذزربط نب دمحم نب رمع انأ « هزملا بيطخ

 ركبوبأ انأ ۰ يخونتلا يلع نب نسحم نب يلع مساقلاوبأ انأ ‹ نيصحلا نبا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 زیزعلادبع نب دمحم نب هللادبع مساقلاوبآ انآ « ناذاش نب میهارب] نب دمحآ
 . لبنح نب دمحأ انآ « يوغبلا
 , . : [ ةيرشألا باتک امأو ] ٠

 يبآ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اضیآ هيورأف : مصاع يبأ نبال

 « يسدقلا نمحرلادبع ىضرلا نب هللادبع تنب بنیز نع يخونتلا قاحسإ
 نب رکبوبآ انآ « يفريصلا ليعامسإ نب دومح انأ ۰ ينالديصلا رفعجوبآ انآ
 . مصاع يبآ نبا انأ « بابقلا رکیوبآ انآ « ناذاش
 : [ ± يبنلا ةربس يف ةرابعلا صیخلت يف ةراشالا امأو ] ٠١

 مدقتلا دانسالاب هیورأف : يفنحلا رجکبلا جيلق نب يئاطلفم نیدلا ءالع ظفاحلل
 نمحرلادبع نب دمحم ظفاحلا نع عبيدلا نبا ىلإ تافصلاو ءامسالا باتک يف
 (۱۲/ب) « (ح) هفلؤم نع يقارعلا نيدلا نيز نع رجح نبا ظفاحلا نع / يواخسلا
 نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا هيبأ نع يجاجزملا فسوي خيشلا نع هيورأو

 دمحم نع يشاشقلا دمحأ خيشلا نع يناروكلا ميهاربإ خيشلا نع يجاجزملا
 نع ينالفلا اص خيشلا نع هيورأو « (ح) يلمرلا ةزمح نب دمحأ نبا

 نع يلمرلا نع يروهجلا يلع نع فيرشلا يالوم نع ةنس نب دمحم
 نساحا يبأ نع يبارع دهف نب رمع ظفاحلا نع يراصنألا ايركز يضاقلا

 ليعامسإ نع يدشرملا ركب يبأ نب دمحأ نب ميهاربإ نب دمحم نيدلا لامج
 ديناسألا هذهب يورأو « هفلؤم نع يفنحلا ينانكلا دمحم نب ميهاربإ نبا
 . هتافنصم عيمج

 : [ وحنلا يف رئاظنلاو هابشألاو هقفلا يف رئاظنلاو هابشألا امأو] ٠

 نمحرلادبع نيدلا هيجو ىلإ ةقباسلا ديناسألاب امهيورأف : يطويسلل امهالك
 امهيورأو « (ح) امهفلؤم يطويسلا نمحرلادبع نيدلا لالج نع عبيدلا نبا
 لالجلا نع يفارقلا رونلا نع يروهجألا يلع ىلإ قباسلا دانسإلاب اضيأ
 . يطويسلا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ رئاظنلاو هابشألا امأو ] ۲۳

 دارم دمحم نب نيسح دمحم خيشلا يمع نع هيورأف : ميجن نبال

 نب دمحم نع يجاجزلا يلع نب قلاخلادبع خيشلا نع يدنسلا يراصنألا

 نع يجاجزلا فسوي خيشلا نع ًايلاع هيورأو « (ح) يجاجزلا نيدلا ءالع

 ةزاجإ يميجعلا نسح خيشلا نع يجاجزملا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا هيبأ

 فلؤم يشاترمتلا هللادبع نب دمحم نع يفنحلا يلمرلا نيدلا ريخ خيشلا نع

 . - هللا همحر - هفلؤم ميجن نب نيدلا نیز نع راصبألا ريونت
 : [ فالخلا لئاسم يف فارشألا امأو ] 6

 نب دمحم نع ينالفلا اص خيشلا نع هيورأف : يكلاملا باهولادبع يضاقلل

 نع رجح نبا ظفاحلا نع شامكرأ نب دمحم نع فيرشلا يالوم نع ةنس
 يلع نبا رفعج نع دعس نب دمحم نب ىيحي نع يروباسينلا دمحم نب هللادبع

 نب يدهم مساقلاوبأ ىنث يبرعلا نب ركبوبأ انأ « لاوكشب نب مساقلا يبأ نع

 نب يلع نب باهولادبع دمحوبآ يضاقلا هفلؤم ان قارولا حوتف نب فسوي
 . يدادغبلا رصن

 : [ ةباحصلا ةفرعم يف ةباصإلا امأو ] ٠

 هابشألا يف يطويسلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : رجح نبا ظفاحلل

 يواخسلا ظفاحلا كلذكو ةراشإلا يف يراصنألا ايركز يضاقلاو رئاظنلاو

 حلاص خيشلا نع ايلاع هيورأو ۰ (ح) رجح نبا ظفاحلا هفلؤم نع مهلك

 نب دمحم نع هللادبع نب دمحم فيرشلا يالوم نع ةنس نب دمحم نع ينالفلا

 . رجح نبا ظفاحلا هفلؤم نع شامكرأ نب ليلخ
 : [ ةغللا يف قطنملا حالصإ امأو ] ١-

 يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : تيكسلا نب بوقعيل

 نع راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ نع هدج نع نايح يبأ نب ب نايح نب نايح



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ليعامسإ نع بابحلا یبآ نب زیزعلادبع نب دمحأ نع احلا دمحم نب دمحآ

 . فلؤملا نع امهالك حصان نب ديبع نب دمحأو يلمتسملا نب هللادبع

 : [ فورعملا عانطصا باك امأو ۷

 نب ىلع نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : ايندلا يبأ نبال
 نب هللادبع نب ميهاربإ نب دمحم زعلا انأ ٠ ىحلاصلا يدركلا يلع نب بجنأ
 هللا ةبه نب ديعس نب ىسوم انأ « يسيقلا هللا ةبه نب دادقملا انأ « رمع يبأ

 دمحم انأ « يدنقرمسلا رمع نب دمحأ نب ليعامسإ مساقلاوبأ انأ . يمشابلا
 انأ « هيوقذد نب دمحأ نب دمحم نسحاوبآ انآ « زازرلا فلخ نب كللادبع نبا

 . هفلوم نع داجنلا نسحلا نب ناميلس نب دمحأ ركبوبأ

 : [ لاملا حالصإ بانک امأو ] ٠

 نع رفظم نب مساقلا نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف
 نب مساقلاوبأ انأ ۰ ینوغازلا نب هللاديبع نب دمحم نع نيسحلا نب ىلع

 . ايندلا ىبأ نبا

 : [ طلغلا حالصإ باتك امأو 4٩

 ديناسألاب هيورأف : ديبع يبأ باتك يف عقو ام ىلع بقعت وهو ةبيتق نبال

 نب دمحم انأ « يريصوبلا دوعسم نب يلع نب هللا ةبه انأ « يقشمدلا يلع
 بتاكلا دمحأ نب دمحم انأ « يعافقلا همالس نب دمحم انأ « يوحنلا تاكرب



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ةنسلا لوصأ امأو ]۰
 نع رجح نب ظفاحلا ىلإ ةمدقتلا ديناسالاب هيورأف : كامسلا نب ورمع يبا

 را نی دمحا نب دمع ای نأ رای يلح اا

 . كامسلا نب ورمعوبآ انأ ۰ نارشب نب دمحم نب يلع نيسحلاوبأ

 : [ مالسإلا رخف لوصأ امأو ]۱

 دنسلاب هيورأف :يودزبلا ميركلادبع نب نيسحلا نب دمحم نب يلع نسحلا يبأل

 دهف نب دمحم نب رمع نع يراصنألا ايركز يضاقلا ىلإ ةراشإلا يف مدقتلا

 نب يلع نب دمحم نع يدشرملا ميهاربإ نب دمحم نيدلا لامج نع يكملا

 نب دمحم نع يقانغسلا يلع نب جاجح نب هللادبع نع يشرقلا يفاكلادبع

 ناهربلا نع يدركلا ةمئألا سمش نع ريبكلا ىفسنلا رصن نب دمحم

 (ح) يودزبلا هفلؤم نع يفسنلا ليعامسإ نب رمع مجنلا نع يناينغرملا

 نب دمحم نب ميحرلادبع نع اضيأ يوري - هللا همحر - ايركز يضاقلاو

 فلخ نب نمؤملادبع نع يجينملا ةفيلخ نب دومح انثلا ىبأ نع تارفلا

 نع يعيطقلا دمحأ نب دمحم نع ينادمبلا ميلس نب روصنم نع / يطايمدلا (۱۳/)

 يلاعلا يبأ نع يناعمسلا دمحم نب ميركلادبع نع بتاكلا ريرج نب هللادبع

 . هأ . يودزبلا

 : [ يعفاشلا نع عومجملا داقتعالا باتك امأو ] ١-

 نع ايركز یضاقلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : يراكهلا نسحلا يبأ عمج

 رمع انأ « يسلبانلا رفظملا نب دمحأ نع ىقارعلا نيزلا نع رجح نبا ظفاحلا

 . يراكبلا فسوي نب دمحأ نب ىلع نسحلاوبأ انأ « دمحأ نبا



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 : [ داقتعالا باتك امأو ۷۲
 نسحلا يبأ نع رجح نبا ظفاحما ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : يقهيبلل

 نب هللادبع نب دمحم انآ ‹ رايهملا نب فسوي نب دمحم نع دجملا يبأ نب يلع
 نب رابجلادبع انأ « يوارفلا معنلادبع نب روصنم انأ « يسرملا لضفلا يبأ
 . يقهيبلا انأ « يراوخلا دمحأ نب دمحم
 : [ مالسالا دعاوق دودحب مالعألا بانك امأو ]4

 ىلع ىبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ضایع يضاقلل
 نب دمحم نب كلملادبع نع يوقلادبع نب ميهاربإ نب فسوي نع يلضافلا

 . ضايع يضاقلا نع مكح نب يلع نب دمحأ نع براح نب دمحم
 : [ ةوبنلا مالعأ باتک امأو 1

 دمحم يالوم نع ينالفلا حلاص خیشلا نع هيورأف : ةبيتف نب دمحم يسأل
 نب ليلخ نب دمحم نع هللادبع نب دمحم فيرشلا يالوم نع ةّنس نبا
 نايح يبا نب نايح نب دمحم نايح يبأ نع رجح نبا ظفاحلا نع شامكرأ
 نب ديزي نب دمحأ مساقلا يبأ نع صوحألا يبأ نب يلع يبأ نع هدج نع
 نع يدادغبلا بيطخلا نب دمحم نع يبأ هب ىنث دمحم نب حيرش نع يفب
 نب ملسم نب هللادبع نب دمحأ رفعج يبأ نع سدنهملا هللادبع نبا نسحلا
 . هيبأ نع ةبيتق

 : [ ةوبنلا مالعأ باتك امأو ] ١
 رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسالاب ًاضيأ هيورأف : ننسلا بحاص دواد يبأل

 نمحرلادبع نع ينالقسعلا ميهاربإ نب سنوي نع يلضافلا يلع يبأ نع
 نمحرلادبع انأ « لاوكشب نب كللادبع نب فلخ مساقلاوبأ انأ « يكم نبا
 نب دمحم نب هللادبع انأ « ربلادبع نب رمعوبأ انآ « باتع نب دمحم نبا

 يدنسلا مامإلل
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 يدنسلا مامإلل

 ١١ ] نآرقلا بارعإ باتك امأو [ :
 ةنس نب دمحم نع ينالفلا خاص خيشلا نع هيورأف : جاجزسلا قاحسإ يبأل

 ظفاحلا نع يئاجلالا نب رمع نع يروهجألا يلع نع فيرشلا يالوم نع
 نع ينيقلبلا نالسر نب رمع نب خاص نيدلا ملع ىقتلا يبأ نع يطويسلا
 نع راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ نع يِخوُنَتلا قاحسإ يبأ
 نب يلع انأ « ةبتاكلا ةدهش نع يطيبقلا يلع نب دمحم نب فيطللادبع
 نب نسحلا انأ « ىطساولا ىلع نب دمحم العلاوبأ انأ < بويأ نبا نيسحلا

 ْجاَجَّرلا يرسلا نب ميهاربإ قاحسإوبأ انآ « يوحنلا يسرافلا رافغلادبع .
  [ -۸بولقلا لالتعإ باتك امأو [ :

 يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ ةوبنلا مالعأ يف قباسلا دانسإلاب هيورأف

 یبهذلا نب ةريره ٠ يسوطلا دمحأ نب هللادبع انأ « يزاريشلا ر هنوبأ انأ «

 انأ « يدنكلا يلع نب دمحأ انأ « نارشب نبا انأ « فالعلا دمحم نبا يلع انأ
 يطئارخلا رفعج نب دمحم ركبوبأ هفلؤم .
  [ 9ملعلاو ملعلا ءاضتقا باتك امأو [ :

 نمحرلادبع ىبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب اضيأ هيورأف
 نبرمع نب دواد نب ناميلس نب دواد انآ « ىناتسرحلا ليلخ نب هللادبع

 رهاطوبأ انأ « ىيحي نب فسوي نب رهاط نب فسوي نع بیطخا فسوي
 يعوشخلا ميهربإ نب تاكرب ٠ بيطخلا هفلؤم انأ . ينافكألا نب هللا ةبه انآ

 يدادغبلا .

  [ ۰نارقألا باتك امأو [ :

 نب دمحأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : خيشلا يبأل

 يدمآلا قاحسإ نب ىحي نب قاحسإ نع يمزراوخلا يجنكلا نافلب نب صربقا
 نب قلاخادبع نب نمؤملادبع نيسحلاوبأ انأ « طایخما دمحم يبأ نب ىسيع انأ
 دمحم رهاطوبأ انأ « نسحلا نب ليعامسإ نب يداه نساحاوبآ انأ « فسوي

 نايح نب دمحم انأ « ميحرلادبع نب دمحأ نب .



 دبام دمحم دیناسا نم دراشلارصح سر

 يدنسلا مامإلل

 : [ رغاصألا نع رباكألا باتك امأو ۲۱

 قاحسإ يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يقينجنملل

 دوعسم نب يلع نب هللا ةبه مساقلاوبأ انآ « فالع نب دحاولادبع نب هللادبع

 قاحسإوبأ انأ « ارفلا رمع نب نيسحلا نب ىلع نسحلاوبأ انآ . يريصوبلا

 نسحلا انأ ۰ لالخلا يلع نب نيسحلا نب ملسلا انآ ۰ لابطا دعس نب ميهاربإ

 . يقينجنملا بوقعي نب ميهاربإ نب قاحسإ بوقعيوبأ انآ « قيشر نبا
 : [ رغاصألا نع رباكألا باتك امأو ] ١١

 نع ىبلحلا دعاس نب ىلع نب دمحم انأ « ىسدقملا ديمحلادبع نب ركب ىبأ

 : [ لاجرلا ءامسأ يف لامكإلا باتك امأو ]۲
 نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : الوكام نب هللا ةبه نب يلع رصن يسأل

 . هفلؤم نع رصان نب دمحم نع ريقملا
 : [ ملسم حرش يف ملعلا لامكإ امأو ] 4

 نع ةنس نب دمحم نع ينالفلا اص خيشلا نع هيورأف : ضايع يضاقلل

 يبأ نع يرقملا دمحأ نب ديعس همع نع يرقملا دمحأ نع فيرشلا يالوم

 ظفاحلا هيبأ نع ( نونلاو ةيقوفلا ةانثملا حتفب ) يسنتلا دمحم نب دمحم هللادبع

 دمحأ لضفلا يبآ نع يناسملتلا مث يسنتلا ليلجلادبع نب هللادبع نب دمحم
 ىلع ىبأ نع بيطخلا هدج نع هيبأ نع ديفحلا قوزرم دمحأ نب دمحم نبا

 (۱۳/ب) يبأ نع يتبسلا زازقلا يناسملتلا ينيسحلا ىيحي نب / فسوي نب نسح
 يضاقلا نع يتبسلا بيطلا نب نمحرلادبع نب ميحرلادبع نبا دمحم مساقلا

 نباو « (ح) فلؤملا نع يتبسلا يزاغ نبا يضاقلا نع يتبسلا يدزألا



 (لر سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام )ال

 نب دمحم هللادبع يبآ نب دمحآ دجا يبآ هیقفلا نع هيوري بيطخلا قوزرم

 "نب دمحم هللادبع يبأ نب هللادبع يبأ يضاقلا نب ضايع لضفلا يبأ يضاقلا

 (ح) فلؤملا هدج نع هيبأ نع فلؤملا ىسوم نب ضايع لضفلا يبأ يضاقلا

 نيدلا باهشو يروهجألا يلع خيشلا نع اضيأ هيوري فيرشلا يالومو
 باهشلاو يركبلا ثراولادبع نب دمحأ باهشلاو افشلا حراش يجافخا

 يضاقلا نع یلمرلا دمحأ نب دمحم سمشلا نع يراصنألا يمينغلا دمحأ
 نأ « رمع يبأ نب حالصلا انأ « يبلحلا لبقم نب دمحم نع يراصنألا ايركز
 نب ىيحي نيسحلا انأ « يراخبلا نبا يدعسلا دحاولادبع نب يلع نسحلاوبأ

 نب دمحم نع اضيأ فيرشلا يالوم هيوريو « (ح) هفلؤم نع غياصلا دمحم

 قاحسإ يبأ نع ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا نع يفنحلا ظفاحلا شامكرأ

 نع نوراه نب دمحم نب هللادبع نع يشأ يداولا رباج نب دمحم نع يخونتلا
 لاق (ح) يطانرغلا يلع نب دمحأ رفعج يبأ نع كلام نب لهس نسحلا يبأ

 نب نمحرلادبع نب ىيحي رماع يبأ نب عيبر بهاولاوبآ انأ ۰ يشآ يداولا
 . ضايع يضاقلا انآ « يقفاغلا يلع نب نسحلا انأ « عيبر

 : [ ملسم حرش يف لامكإلا لامكإ امأو ] ۵
 رمعملا فيرشلا نع ةّنس نب دمحم خيشلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يّبألل

 نع يرئازجلا ميهاربإ نب ديعس نامثع يبأ نع يتالوولا دمحم هللادبع ىلإ

 نب ادع نب دمحم نب دمحم هللادبع ىبأ نم يرشملا دمحأ نب ديعس

 نيقسب ريهشلا دمحأ نب يلع نب نمحرلادبع ديز يبأو يسنتلا ليلجلادبع

 نب دمحأ سابعلا يبأ نع يناثلاو هللادبع نب دمحم هيبأ نع لوألا ينايقسلا
 يبلاعثلا نمحرلادبع ديز يبأ نع امهالك قورزب فورعملا يسونربلا دمحأ

 : [ يحاضألا باتك امأو ] 7
 رجح نبا ظفاحلا ىلإ راكذألا يف رم يذلا دنسلاب هيورأف : ايندلا يبأ نبال

 نب ميهاربإ انآ ‹ يزغلا كرابملا نب دمحأ نب نمحرلادبع جرفلا يبأ نع



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالت

 نب هلادیبع نب دمحم ركبوبأ انأ « ریقلا نب نسحلا يبأ نع ينالقسعلا سنوي

 انأ « يربكعلا زیزعلادبع نب دمحم نب دمحم روصنموبأ انأ « ينوغازلا

 نب دمحأ نب يلع نسحلاوبأ انأ « يمامحا رمع نب دمحأ نب يلع نسحلاوبأ

 نبا انأ ۰ سيق يبأ نب رمع نب دمحأ نب يلع نسحاوبآ انآ « يمامحلا رمع
 . ايندلا يبأ
 : ةمعطألا باتک امأو ]۷

 هللادبع نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ روكذملا دنسلاب هيورأف : مصاع يبأ نبال

 نب دمحم انأ « يقرافلا دلاخ نب دمحم ردبل انأ « يدوعسلا يلع نب رمع نبا

 قاحسإ نب دمحأ رفعجوبأ انأ « دمحأ تنب ةفيفع نع فيفعلا نب ضبرم

 انآ  يلع يبأ نب ركب يبأ نب ب مساقلاوبأ انأ « رفعج نب دمحم نب دمحأ نبا

 . هفلؤم نع بابقلا دمحم نب هللادبع ركبوبأ

 : ةمعطألا باتک امأو 1-1"

 نبا ظفاحلا ىلإ راثآلا يف روکذلا دنسلاب هيورأف : يمرادلا ديعس نب نامثعل

 يبأ نب مرك نب رمع انأ « ةزمح نب ناميلس نع اجنلا تنب ةمطاف نع رجح
 دمحأ دماحوبأ انأ « نيسحلا نب دمحم انأ « تقولاوبأ انأ « يرونيدلا نسحلا

 يزدنهقلا جاجحلا نب فسوي نب بلطملا انآ « ناميلس نب دمحم نب دمحم نبا

 . يمرادلا ديعس نب نامثع انأ

 : [ فيضلا ماركإ باتك امأو ] 9
 رجح نبا ظفاحلا ىلإ ( داعسإلا ) يف قباسلا دانسإلاب هيورأف : يبرحلل

 نب ىبحي نب قاحسإ انأ « ديمحل ادبع نب ركب يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ نع

 رفعجوبأو ردب نب ليلخ انأ « ظفاحلا ليلخ نب فسوي انأ « يدمآلا قاحسإ

 نبا رفعج نب دمحم انأ « ميعنوبأ انأ « دادحلا يلعوبأ انأ « الاق ينالديصلا

 . هأ . يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ قاحسإ انأ « مثيبلا يبأ



 )ر دی دمحم دیئاسأ نم دراشنا رصح
 يدنسلا مام رال

 یلاعت هللا يضر - افلخلا ةثالثلاو  يفطصلا يزاغم يف افتکالا امأو ] ٠

 ۱ [ مهتم
 نب فسوي خيشلا نع هيورأف : يعالكلا ىسوم نب ناميلس عيبرلا يبأ ظفاحلل

 يجاجزملا ركب يبأ نب قلاخلادبع خيشلا نع يجاجزملا نيدلا ءالع نب دمحم

 نب هللادبع هيخأ نع يجاجزملا يقابلادبع نب نيدلا ءالع خيشلا نع

 نع عبيدلا نبا نع لدهألا نيسح نب يدابلادبع نع يجاجزملا يقابلادبع

 نع يكلاملا يكشربلا دمحم نب نمحرلادبع يضاقلا نع يجرشلا نيزلا
 يتشآ يداولا يسيقلا مساق نب رباج نب دمحم نع يريشقلا دمحم نب هللادبع

 هيورأو < (ح) هفلؤم انأ يراصنألا رامعلا نب نسح نب دمحم نب دمحأ انأ

 دمحم نع فيرشلا يالوم نع ةنس نب دمحم نع ينالفلا حلاص خيشلا نع

 يبأ نب نايح نب دمحم نايح يبأ نع رجح نبا ظفاحلا نع شامكرأ نبا

 . فلؤملا نع صوحألا ىبأ نع نايح نب فسوي نب دمحم نايح
 : [ ليزنتلا طابنتسا يف لیلکالا امأو ] ١

 دمحم خيشلا يمع هب ينربخأف : يطويسلا نمحرلادبع نيدلا لالج ظفاحلل

 دمحم خيشلا نع يدنسلا قداص نب دمحم نب نسحلا يبأ خيشلا نع نيسح

 نب هللادبع خيشلا نع ريبكلا يدنسلا نسحلا يبأ خيشلا نع يدنسلا تايح

 ملاس نب هللادبع خيشلا نع يوري تايح دمحم خيشلاو « (ح) يرصبلا ملاس
 نب دمحم نب دمحم خيشلا نع يوري نيسح دمحم خيشلا يمعو (ح) يرصبلا

 يمعو / (ح) هيبأ نع يرصبلا هللادبع نب ملاس خيشلا نع يبرغملا هللادبع )۱/0
 سیفن لیلا دیسلا نع هيوري اضيأ يدنسلا يراصنألا نيسح دمحم خیشلا

 دمحم نب دمحأ ديسلا نع لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس نيدلا

 ديسلاو (ح) يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع لدهألا لوبقم فيرش

 ليقع نب رمع ديسلا نع اضيأ هيوري لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس
 6 يكملا يرصبلا ملاس نب هللادبع ةمالعلا هلاخ نع يكملا يولعاب فاقسلا

 ملاس نب دمحأ نب دمحم ققحا خيشلا نع ًاضيأ ناميلس ديسلا هيوريو



 اعم ديتسا داشارصج سس )
 سل

 يدنسلا مامإلل

 (ح) يرصبلا ملاس نب هللادبع خیشلا نع يرثالا يلبنطا يسلبانلا ينيرافسلا

 یراکب لوبقلا ةمالعلا لجألا دیسلا خیشلا نع اضیآ نامیلس دیسلا هيوريو

 يديس نع هیورآو (ح) يرصبلا ملاس نب هللادبع خیشلا نع ينميلا لدهألا

 لوبقم رمع نب ىيحي نب نامیلس نب نمحرلادبع دیسلا ليلجلا ةمالعلا
 يديسو (ح) يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا ىلإ هدیناساب هيبأ نع لدهألا

 قلاخلادبع نب هللا رمآ خيشلا نع هيوري ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا هيجولا
 هدلاو فورعملا ديعس نب دمحأ نب دمحم فراعلا هللا يلو نع يجاجزملا

 ؛ (ح) يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع هليقع نباب فورعلا وهو هيلقعب
 اضيأ - هاقب ىلاعت هللا لاطأ - ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا هيجولا يديسو
 يولملا حاتفلادبع نب دمحأ خيشلا نع ىضترم دمحم ديسلا نع هيوري

 نب هللادبعو يرهوجلا يدلاخلا ميركلادبع نب نسح نب دمحأو يعفاشلا

 يوامشعلا يزاجح دمحأ نب دمحم سمشلاو ۰ يواربشلا رماع نب دمحم

 ملاس نب هللادبع خيشلا نع مهلك يروهنمدلا معنملادبع نب دمحأ باهشلاو
 - هاضر يف ىلاعت هللا هاقبأ - نمحرلادبع ديسلا هيجولا يديسو (ح) يرصبلا

 تايح دمحم خيشلا نع يندملا هداز كدك ليلخ نب رداقلادبع نع اضيأ هيوري

 دمحم نب فسوي خيشلا نع هيورأو (ح) يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع

 دمحم نب نيدلا ءالع خيشلا هدلاو نع هيبأ نع يجاجزملا نيدلا ءالع نب
 نب دمحم خيشلا هيوريو (ح) يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع يجاجزلا

 (ح) ةطساو الب ةزاجإ ملاس نب هللادبع خيشلا نع يجاجزلا نيدلا ءالع

 لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي ديسلا نع هيوري نيدلا ءالع نب دمحم خيشلاو

 نب دمحم نبا فسوي خيشلا اضيأ هيوريو (ح) ملاس نب هللادبع خيشلا نع

 نع يجاجزملا ركب يبأ نب قلاخلادبع خيشلا نع يجاجزملا نيدلا ءالع

 هيورأو (ح) يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع يدنسلا تايح دمحم خيشلا
 ةمالعلا ديسلاو يجاجزملا نيدلا ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا نع ايلاع



 بم )سس دام دم دنا م دراشلا رص
 يدنسلا مامالل

 دیسلا ةمالعلا هونصو ماجه نامیلس دیسلا نب دمحآ دیسلا فراعلا هللا يلو

 لوبقم فیرش دمحم نبا دمحآ دیسلا نع مهلك ماجه نامیلس نب مساق
 حلاص خيشلا نع هيورأو (ح) يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع لدهألا

 ملاس نب هللادبع خيشلا نع يندملا هللادبع نب دمحم خيشلا نع ينالفلا

 نع يرونهسلا دمحم نبا ملاس نع يلبابلا نيدلاءالع نب دمحم نع يرصبلا

 .هفلؤم يطويسلا نع يمقلعلا نمحرلادبع نب دمحم
 : باسنألا باتك نم رصتخملا [ باسنألا ةفرعم يف باستكالا ] - 

 بطق ةمالعلا هرصتخأ يناعمسلا ظفاحلا خيشلا نب ميركلادبع دعس يسبأ ظفاحلل

 : ًاريثك هلصأ ىلع دازو - هللا همحر - يرضيخلا دمحم نب دمحم ريخلاوبأ نيدلا

 دمحم فيرشلا يالوم نع هنس نب دمحم نع ينالفلا خاص خيشلا نع هيورأف

 نم اذهو هفلؤم نع رجح نبا ظفاحلا نع شامكرأ نب دمحم نع هللادبع نبا

 هفلؤم خياشم رباكأ نم رجح نبا ظفاحاف الو رباكألا نع رغاصألا ةياور

 (ح) دم هسفلل مجرتو يرضيخلا هبسن يف - هللا همحر - هسفنب ركذ امك
 يجاجزلا نيدلا ءالع نب دمحم هيبأ نع يجاجزملا فسوي خيشلا نع هيورأو

 نيز نع يدركلا ميهاربإ خيشلا نع يجاجزلا دمحم نب نيدلا ءالع هيبأ نع
 نب ىيحي نع يقشمدلا يناديلا دمحم سمشلا نع يلبنحلا يقابلادبع نيدلا

 / . هفلؤم نع يميعنلا دمحم نب رداقلادبع هيبأ نع يميعنلا رداقلادبع (57١2ب)
 : [ ريسلا يف ةيفلألاو ثيدحلا حلطصم يف ةيفلألا امأو ]۳

 نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسالاب امهيورأ : يقارعلا نيدلا نيز ظفاحلل امهالک

 . اهفلؤم نع رجح
 : [ وحنلا يف كلام نبا ةيفلأ امأو ] ٠۴

 ؛ يخونتلا قاحسإ يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف

 . فلؤملا نع ناميلس نب دومح باهشلا نع نايحوبأ انأ



 دام دمحم دنا نم دراشلارصح و )
 يدنسلا مامإلل

 : [ يطعم نبا ةيفلأ امأو ] 0

 رغصألا نايح يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اضيأ اهيورأف
 نع ينيطنطسقلا يلع نب رمع ركبوبأ ىضرلا انآ رسا نايح يبأ هدج نع

 . اهمظان
 نایبسلاو يناعملا ملع يف ةيفلألاو ثيدحلا حلطصم يف ةيفلألا امأو] 5

 : [ عيدبلاو
 نب دمحم نع حلاص خيشلا نع امهيورأف : يطويسلا ظفاحلل امهالك

 يئاجلإلا نب رمع جارسلا نع يروهجألا يلع نع فيرشلا يالوم نع ةنس

 : [ لوصألا يف يوامربلا ةيفلأ امأو ] ١
 همع نع يرقملا دمحأ نع فيرشلا يالوم ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف

 نع زيزعلادبع نع نيقس يلع نب نمحرلادبع نع يرقملا دمحأ نب ديعس

 . يوامربلا مئادلادبع نب دمحم اهفلؤم نع يقنلا هدج

 : [ تامارلالا امأو ]۸
 نع ةنس نب دمحم نع حلاص خيشلا نع اهيورأف : ينطقرادلا نسحلا يبأل

 نب نساحا يبأ نب يلع نسحلا يبأ نع رجح نبا ظفاحلا نع يطويسلا

 انآ « ينوباصلا نب باهولادبع انآ « ی

 7 i امأو 1۳

 نب دمحم فیرشلا يالوم ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : دیعلا قیقد نبال

 نع يلمرلا دمحآ نب دمحم سمشلا نع يجافخلا نیدلا باهش نع هللادبع

 نب دمحم نساحا يبأ هيبأ نع يدشرملا نمحرلادبع نع ايركز یضاقلا

 نيدلا سمش نع يدشرملا باهولادبع نب ركب يبأ نب دمحأ نب ميهاربإ



 ) ۳ _ سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 جارسلا نب رين نب دمحم نب دمحم نع يرقلا يلع نب دمحم نب يلع نب دمحم

 . ديعلا قيقد نب يلع نب دمحم نيدلا يقت هفلؤم نع هريغو يرقملا
 : [ عامسلاو ةياورلا ب بادآ يف عاملإلا بانک امأو ]1-۰

 نبا ظفاخا نع يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : صايع يضاقلل

 نع يوقلادبع نب ميهاربإ نب سنوي نع يلضافلا يلع يبأ نع رجح
 نع مكح نب يلع نب دمحأ نع براح نب دمحم نب دمحم نب كلملادبع
 . ضايع يضاقلا

 نب هللادبع خيشلا ىلإ ليلكإلا يف ةمدقتملا ديناسألاب اضیآ هیورآو (ح)

 ىبحي نب يلع نع يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم خیشلا نع يرصبلا ملاس
 نب دمحم سمشلا نع يلمرلا دمحم نب دمحأ باهشلا نع يدايزلا

 يمخللا نمحرلادبع نب رمع نب نمحرلادبع نع يواخسلا نمحرلادبع
 يبأ نب دمحم نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا رصان نع يلبنحلا يسدقلا يال

 . هفلؤم نع يسنوتلا مس
 : ] لاومألا بانک امأو 5 ا

 نبا ظفاحلا نع يواخسلا سمشلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : ديبع يبأل

 ىبحي انآ ‹ يركبلا ماغرض نب دمحم نب يلع نب دمحم هللادبع يبآ نع رجح
 ةدهش نع ةمالس نب هللا ةبه نب يلع نسحلا يبأ نع يرصملا فسوي نبا
 دماح انأ « يدابلا نب يلع نب دمحأ نع يبنيزلا دمحم نب دارط نع ةبتاكلا

 . هب ديبعوبأ انأ 1 يوغبلا زيزعلادبع نب يلع انآ ءافرلا دمحم نبا

 : لاومألا بانک ]147
 هخوبش ضعب يف هكراش دقو ديبع يبأ باتك ىلع جرختسلاک وهو هيوجنز نب ديمحل

 يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ نبا ظفاحلا ىلإ قباسلاك هيورأف : تادايز هيلع دازو

 انأ « ینغلادبع ظفاحلا هللادبع ىسوموبأ ةزمح نب ناميلس انأ « ركب

 انأ  يملسلا ملسلا نب يلع نسحلاوبأ انآ « يوزبخلا يلع نب ليعامسإ



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح س

 يدنسلا مامإلل

 : هللا همحر - [ يعفاشلا مامإلل مألا امأ ] 7
 . - هللا همحر يعفاشلل ثيدحلا فالتخا يف مدقتملا دانسإلاب هيورأف

 : [ غامسلا طرشب ةنيابتملا نيعبرألاب عاتمإلا امأو ]¢

 . ةباصإلا يف مدقتلا دنسلاب هيورأف : رجح نبا ظفاحلل
 : [ لاثمألا امأو ]

 يف يراصنألا ايركز يضاقلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يزمرهمارلل

 نمحرلادبع نب هللادبع دمحوبأ انأ « ىنادمبلا ىلع نب رفعج انآ « ةزمح

 انأ « قاقدلا ىلع نب دمحم انأ « فرشلا نب ىلع نسحلاوبأ انأ « ىنامثعلا

 نب نسحلا دمحوبآ انآ , يدادغبلا ىلع نب دمحآ نب هللادبع مساقلاوبأ

 . يزمرهمارلا نمحرلادبع

 1 لاثمألا امأو 1 ا

 انأ ‹ یسدقلا دحاولادبع نب دمحم هللادبع ۳ نیدلا ءایض ظفاحلا نع

 ينارحلا رشعم نب دمحم نب نيسحلا ةيورعوبآ انآ « مص اع نب يلع

 1 لاثمألا امأو 1 1۷

 روصتم نب دوم / ناوي لأ ظفاحلا ليل ني فسوي انآ راغصل

 دمحم نب يلع نب دمحم دمحأوبأ انأ « يولعلا سابعلا نب ةزمح انأ « لامحلا

 . نايح نب خيشلا يبأ نع فوفكملا

)۱۵/۲( 



 ) ۳ سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ لاثمألا امأو ] -۸

 يبأ ظفاحلا نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : يملسلل

 نبا لضفلا يبأ نع رفظلا نب دمحأ سابعلا يبأ نع نيسحلا نب لضفلا
 يبأ نب عماج ريخلاوبأ انأ « يناعمسلا دعس يبأ نب رفظملا يبأ نع ركاسع

 انأ راصقلا نمحرلادبع نب زيزعلادبع نب دمحم دعسوبأ انأ « اقسلا رصن

 . يفوصلا يملسلا نيسحلا نب دمحم هللادبعوبأ خيشلا

 : [ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باتك امأو ] 5

 نبا لضفلا يبأ ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : ايندلا يبأ نبال

 سنوي نب هللادبع نب ميهاربإ انآ ٠ يضرعلا دمحأ نب يلع نع نيسحلا
 ‹ قاقدلا نسحلا نب هللا ةبه انأ « ةمادق نب دمحأ نب هللادبع انأ . يومرألا

 نب هللادبع نب دمحم انأ « يراشعلا بلاطوبأ انأ « رابجلادبع نب كرابملا انأ

 . هفلؤم نع ناوفص نبا انأ « ىمس ىخأ
 : [ حاضيإلا رون حرش حاتفلا دادمإ امأو ] ١

 خيشلا نع يجاجزملا فسوي خيشلا نع هيورأف : يلالبنرشلا نسح خيشلل

 يرادكسإلا هللادبع نب ليعامسإ خيشلا نع هداز كدك ليلخ نب رداقلادبع

 نب ليعامسإ نب ينغلادبع نع يدنبشقنلا يراخبلا هداز يلعب ريهشلا
 ١ . هفلؤم نع هيبأ نع يسلبانلا ينغلادبع

 يروصنملا روصنم خيشلا نع لبنس رهاط دمحم خيشلا نع ايلاع هيورأو

 نع يلالبنرشلا يح ادبع خيشلا نع يروصنملا ناميلس خيشلا نع يرهزألا
 ۲ ٠. يلالبنرشلا نسح خیشلا هفلؤم
 : [ لیوابلا رارساو لیرسلا راونا ربسمت اماو ] ١

 نب نمحرلادبع دیسلا لجألا ةمالعلا نع هيورأف : يواصيبلا يضاقلل

 رمع نب ىيحي نب ناميلس ديسلا هيبأ نع - هءاقب ىلاعت هللا لاطأ - ناميلس
 نيسح دمحم خيشلا ةمالعلا يمع نع هيورأو « (ح) لدهألا لوبقم
 « لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس ديسلا نع يدنسلا يراصنألا



 دباع دمحم دیناد نم هراشلا رصح - ۳ (

 يدنسلا مامإلل

 لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا نع يلع نب قلاخادبع خيشلاو
 خيشلا نع نيروكذملا هيخيش نع هيوري نيسح دمحم خيشلا ي يمعو « (ح)

 دمحم نب فسوي خيشلا نع هيورأو ۰ (ح) يجاجزملا ركب يبأ نب قلاخلادبع
 لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا نع يجاجزملا نيدلا ءالع نبا

 نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا هدلاوو يجاجزملا ركب يبأ نب قلاخادبع خيشلاو

 ماجه ناميلس نب دمحأ ديسلا ىلاعت هللا يلو نع هیورآو ‹ (ح) يجاجزلا

 دمحأ ديسلا نعو امهيبأ نع امهالك ماجه ناميلس نب مساق ديسلا هونصو
 هيورأو < (ح) يجاجزلا ركب يبأ نب قلاخادبع خيشلاو فيرش دمحم نبا

 نب هللا رمأ خيشلا نع - ىلاعت هللا هاقبأ - ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا نع
 (""ةعبرألا يجاجزلا ركب يبأ نب قلاخلادبع خيشلا نع يجاجزملا قلاخلادبع

 نب ناميلس ديسلاو (ح) لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي ديسلا نع نووري مهلك
 ديسلا نع لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي ديسلا هدلاو نع ةزاجإ يوري ىيحي

 لدهألا حاطب دمحم نب فسوي ديسلا همع نع لدهألا حاطب يلع نب ركب يبأ
 نب فسوي خيشلا نع اضيأ هيورأو « (ح) لدهألا نيسح نب رهاط ديسلا نع

 يقاب دمحم نب نيدلا ءالع خيشلا هدلاو نع هيبأ نع يجاجزملا دمحم

 نب يدابلادبع نع يجاجزملا يقاب دمحم نب هللادبع هيخأ نع يجاجزلا
 « (ح) نامعج نب دمحم نب ميهاربإ نع يشرقلا دينج ىسوم نب رابجلادبع
 نب قيدصلا همع نع اضيأ يوري يجاجزملا يقاب دمحم نب هللادبع خيشلاو

 رهاطلا ديسلا نع نايوري امهالك نيزلاو ميهاربإف هيبأ نع يجاجزملا نيزلا
 نع ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا نع اضيأ هيورأو (ح) لدهألا نيسح نبا
 رون هيقفلا نع يميجعلا نسح خيشلا نع بيطلا نبا دمحم خيشلا نع هدلاو

 هللادبع خيشلا نع يزعتلا ينميلا يراصنألا فيفعلا نبا دمحم نب يلع نيدلا

 يبأ نب قلاخادبع خيشلاو نيدلا ءالع نب دمحم خيشلاو فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا مه ةعبرألا (۱)

 . ماجه ناميلس ديسلاو ركب



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 (۱۱۵/ب)

 يدنسلا مامإلل

 نا ع لدظألا سا یر هاطل ليسا نع ميلا يشيبحلا

 ليعامسإ فورعملا یبآ همأل هدج نع ينابيشلا عبيدلا يلع نب نمحرلادبع
 دمحم نب ىسوم نارمع يبأ نع يعفاشلا كرابم نب دمحأ نب دمحم نبا

 دومح نب هللادبع نع يدابآزوريفلا نیدلا دجم نع يفنحلا يعاجضلا

 نيدلا رصان نب دمحم نب رمع نب هللادبع هفلؤم نع يزاريشلا مث يناهفصألا

 نع ًاضيأ هيوري كرابم نب دمحأ نب دمحم نبا ليعامسإو « (ح) يواضيبلا

 مساقلا يبأ نع يناسغلا رقص نب دمحأ نبا دمحم نع يرخفلا دمحم نب يلع

 (ح) فلؤملا نع ينوليحلا نمحرلادبع نبا ديمحلا دبع نع نمژلادبع نبا

 نع يجرشلا نيدلا نيز نع هتافلؤم عيمج عم اضيأ /هيوري عبيدلا نباو

 يرطملا دمحأ نب دمحم نع هيبأ نع يولعلا ميه اربإ نب ناميلس نيدلا سيفن

 اضيأ هيورأو ۰ (ح) هفلؤم نع ينامركلا دمحم نب دمحم نب دوعسم نع يندملا

 نع امهالك نا مياس نم عساف ةيخأو ماج اديس نيم امسا

 ا ا ا هی ی ل اسم

 رون نع يدركلا دمحأ نيدلا باهش نع يدرو يبالا نسح نب يلع نب

 ها: )یواش نع يزيرتلا نوا نمز نع يكل نينا

 بدن نع يروهتسلا ملاس اجنا ينأ نع سحر ریش يبأ نب دمع

 ع هلا نامثع نيا دمحأ نب دمحم نب ظفاحلا نب نمحرلادبع ةريره

 . هفلؤم نع يغارملا سايلا نبا



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح سر

 يدنسلا مامإلل

 : [ نایبلا عیدب رارسأ حرش يف نانجلا عيبر راونأ امأو ] ۲
 نسح نيدلا ماسح هفلؤم نع يدشرملا لامحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 . يعفاشلا يدرو يبالا يبيطخلا نسح نب يلع نبا

 : [ ةنيدملا لضف يف ةليبملا ابنألا امأو ] ۲
 هللا همحر - ركاسع نب نسحلا نب يلع مساقلا يبأ ريبكلا ظفاحلا نب مساق ظفاحلل

 يرواشنلا دمحم نب هللادبع نع يدشرملا لامجلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف

 نع بتاكلا يمرح يبأ نب نمحرلادبع نع يربطلا يضرلا نع اعامس
 . هفلوم

 : [ راكب نب ريبزلل باسنألا باتك امأو ] 6
 نيز نع عبيدلا نبا ظفاحلا ىلإ ليزنتلا راونأ يف ةمدقتملا ديناسألاب هيورأف

 ميهاربإ هيبأ نع يولعلا ميه اربإ نب ناميلس نيدلا سيفن نع يجرشلا نيدلا

 انأ  يراخبلا نب يلع رخفلا انأ « يزملا جاجحا وبأ انآ « ي ‹« يولعلا رمع نبا
 انأ ' ۰ يبنيزلا يلع نب دمج نب دارط نب يلع ان ؛ ذزربط نب دمحم نب رمع
 ‹ صلخملا رهاطوبأ انأ « ةملسملا نب رمع نب دمحأ نب دمحم رفعجوبا
 . هفلؤم نع يسوطلا ناميلس نب دمحأ

 : [ باسنألا باتك امأو ] ٠١
 عبيدلا نبا ظفاحلا ىلإ ةمدقتملا ديناسألاب هيورأف يناعمسلا نب دعس يبأل

 رجح نبا ظفاحلا نع ظفاحلا يواخسلا نمحرلادبع نب دمحم سمشلا نع

 نب ىسيع انأ ةزمح نب ناميلس نع دجنا يبأ نب يلع نسحلا يبأ نع
 نب رفظملا يبأ نب دمحم نب ميركلادبع دعسوبأ انأ يمخللا زيزعلادبع

 . یناعمسلا
 : [ باسنألا باتك امأو ] 1

 يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دانسالاب هيورأف : يطاشرلا دمحم يبأل

 نع صوحألا يبأ نب يلع يبأ نع هدج نع نايح يبأ نب نايح دمحم نايح



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 دمحم وبأ انأ « اضم نب دیعس نب دمحم نب نمحرلادبع نب دمحآ رفعج يبأ
 . يطاشرلا يمخللا هللادبع نب يلع نب هللادبع
 : [ فالخلا لئاسم يف فاصنإلا باتك امأو ] -۷

 نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يبرعلا نب ركب يبأ يضاقلل

 رفعج نع راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ نع يخونتلا قاحسإ يبأ

 . هفلؤم نع لاوكشب نب مساقلا يبأ نع ينادمبلا يلع نبا

 : [ لئاوألا باتك امأو ] -۸

 خيشلا نع ينالفلا اص خيشلا نع هيورأف : ةبيش يبأ نب ركب يبال

 نيز نع يميجعلا نسح خيشلا نع يعردلا ناميلس يالوم فيرشلا

 دمحم دنسملا رمعملا نع يراصحلا نع ميهاربإ ماقم مامإ يربطلا نيدباعلا

 ناميلس نع اجنملا نب دمحم / تنب ةمطاف نع رجح نبا ظفاحلا نع يرمعلا (١/أ)

 رفعجوبأ انآ « يسدقملا دحاولادبع نب دمحم نيدلا ءايض نع ةزمح نبا

 نب دمحم انآ « ميعنوبأ انأ « دادحلا دمحأ نب نسحلا يلعوبأ انأ < ينالديصلا

 . ةبيش يبأ نب ركبوبأ انآ « دمحأ نب هللادبع انأ « يركسعلا يلع

 ۱ : [ لئاوألا باتك امأو ] ۹4
 ًاضيأ هيورأف : ينارحلا دامح نب دودوم نب دمحم نب نيسحلا ةبورع يبأل

 يفقثلا دمحأ نب رهاز انأ  يسدقلا دحاولادبع نب دمحم ىلإ قباسلا دانسالاب

 دمحم نب يلع نب دمحم انأ « يتيربكلا هللادبع نب دّمَح نب دمحم رصنوبأ انأ

 ةبورعوبأ انأ « يرقملا نب ميهاربإ نب دمحم ركبوبأ انأ « يرحبلا نيسحلا نبا
 ينارحا
 : [ لئاوألا باتك امأو 1-11

 دمحأ نع يميجعلا نسح خیشلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : ينارطلل

 نب دمحم سمشلا نع افشلا حراش يجافخلا باهشلاب فورعلا يدنفألا

 نب دمحأ نع رجح نبا ظفاحلا نع ایرکز يضاقلا نع يلمرلا دمحآ



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح ۳ (

 يدنسلا مامإلل

 يجردلا نب ليعامسإ نب ميهاربإ نع يملا جاجحلا يبآ نع قخادبع
 انأ « دادحلا يلعوبأ انآ « ينالديصلا رفعجوبأ انأ : الاق يراخبلا نب رخفلاو
 يناربطلا انآ « ميعنوبأ

 : [ لئاوألا باتك امأو ] 6١

 رهاط يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : مصاع يبأ نبال

 سابعلاوبأ انآ « يقشمدلا حالف نب ديعس نع يعبرلا نميلا يبأ نب دمحم
 نب دومحم روصنموبأ انأ « يناركلا ديز يبأ نب دمحم انآ « ريخلا يبأ نب دمحأ
 انأ « بابقلا دمحم نب هللادبع انأ « ناذاش نب هللادبع نب دمحم انآ « ليعامسإ
 . مصاع يبأ نبا

 : : [ةرشع ىدحإلا تءآرقلا يف زاجيإلا باتك امأو ] ۲
 ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : طايخلا سراف نب يلع نب دمحم نب يلع نسحلا يبأل

 نع ةزمح نب ناميلس نع دجنا يبأ نب يلع نسحلا يبأ نع رجح نبا ظفاحلا
 . هفلؤم نع يناولحلا نع يفلسلا نع ةريعس نبا اجرملا
 : [ نايبلاو يناعلا يف حاصیالا بانک امأو ] 5

 نع ايركز يضاقلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : ينيوزقلا نيدلا لالج يضاقلل
 ميهاربإ نب دمحم نساحا يبأ نيدلا لامج نع يکلا دهف نب رمع ظفاحلا

 يركبلا ركس نب يلع نب دمحم نب يلع نب دمحم نيدلا سمش نع يدشرلا
 . هفلوم نع

 : [ هلهج ثدحملا عسي ال ام حاضيإ امأو ] -4
 نب نمحرلادبع ظفاحلا ىلإ ليزنتلا راونأ يف ةمدقتملا ديناسألاب هيورأف

 ميهاربإ نب ناميلس نيدلا سيفن نع يجرشلا نيدلا نيز نع عبيدلا يلع
 هيبأ نع يخامشلا روصنم نب ريخلا يبأ نب دمحأ نيدلا باهش نع يولعلا

 ينسحلا دمحوبآ خيشلا هب انأ  يلشفلا ميه اربإ نب دمحم نيدلا لامج نع

 هيوري عبيدلا ن هاو 7 (ح) هيبأ نع فصلا دلو يشنايملا ديجما دبع نب رمع نإ



 )ب/١٠١(

 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 يبأ نع يخونتلا قاحسإ يبأ نع رجح نبا ظفاحلا نع يواخسلا نع ًاضيأ

 . یشنایلا صفحوبأ هفلؤم انأ
 : [ ناميإلا باتك امأو ] 6

 ةنس نب دمحم نع ينالفلا اص خيشلا نع هيورأف : ةبيش يبأ نب ركب يبأل

 هللادبع نع رجح نبا ظفاحلا نع شامكرأ نب دمحم نع فيرشلا يالوم نع

 رفاظ نب باهولادبع انآ ‹ يرصلا فسوي نب ىيحي نع يرهزألا رمع نبا

 ‹ ينيدملا ىحي نب دشرم قداصوبأ انأ ‹ ركسع نب دحاولادبع انأ 3 حاور نب

 انأ ¢ قيشر نب نسحلا دمحم وبآ انآ 0 يسرافلا دمحم نب يلع مساقلاوبأ انأ

 . ةبيش يبأ نب ركبوبأ انأ « يعيكولا رفعج نب دمحأ نب دمحم العلاوبأ

 : [ ناميإلا باتك امأو ] 7
 نبا ظفاحلا ىلإ / قباسلا دانسالاب هيورأف : رمه يبأ نب ىيعي نب دمحل

وي نب نوراه نب دمحأوبأ انأ 2 فاوصلا نب دمحأ نب دمحم ىلعوبأ
 < فس

 .[ ناعيإلا باتك امو ] ۷

 انأ ۰ « يراخبلا نب رخفلا انأ 5 .يدايلادبع نب دمحأ نع یعوتشا قاحسإ

 ركيوبأ انأ 2 لضفلا نب ليعامسإ انآ ¢ هايوك نب ميهاربإ نب ليعامسإ

 ميكح نب ورمعوبأ انآ « هدنم نب قاحسإ نب دمحم هللاديبع انأ « یناقرطابلا



 دباع دمحم ديتاسأ نم دراشلارصح 4
 يدنسلا مامإلل

 : [ نامیالا بانک امأو ] 4
 دیسلا نع يجاجزلا فسوي خیشلا نع هيورأف : مالم نب مساقلا ديبع يبأل

 دمحم نب دمحأ يلولا خيشلا نع لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ

 ديسلا نع يعفاشلا يكم ا ريشقاب ديعس خيشلا نب هللادبع خيشلا نع يلخنلا

 نب دمحأ نب دمحم نع يعفاشلا يرصملا ينيسحلا ميحرلادبع ديسلا نب رمع

 ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا نع يراصنألا ايركز يضاقلا نع يلمرلا ةزمح
 انآ « رسيلا يبأ نب ميهاربإ نب ميحرلادبع نع قحلادبع نب لامكلا نع

 دمحأ نب هللا ةبه دمحموبآ انأ , يعوشخلا مي ميهاربإ نب تاكرب رهاطوبأ

 راجنلا ةبيبك نب ميهاربإ نب ديبعو ينانكلا دمحأ نب زيزعلادبع انأ « يناقتالا

 بوقعیوبآ انآ « رصن يبأ نب نامثع نب نمحرلادبع دمحوبآ انأ : الاق

 نع يركسعلا دمحأ نب رفعج نب هللادبع انأ « يعردألا ميهاربإ نب قاحسإ

 . هفلؤم

 : [ ناميإلا بانک امأو ]1-1

 نب هللادبع يبآ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسالاب هيورأف : هتسرل

 نع ركب يبأ تنب ةبيجع نع لامكلا تنب بنيز نع كرابم نب يلع نب رمع

 نب رمعوبأ انأ « دحاولادبع نب رهطلا نع يفقثلا نسحلا نب دوعسم

 نمحرلادبع يمع انأ « يرهزلا رمع نب دمحم نب هللادبع انآ « باهولادبع

 . هتسرب بقلملا يناهبصألا ديزي نب رمع نبا
 ۲ | نامی ۱# بانک امأو 1-۳

 نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هیورأف : هدنم نب هللادبع يبأل

 انأ  يزاريشلا دامعلا نب رصن يبأ نع يداهلادبع نب دمحم تنب ةمطاف

 انأ  يمتسرلا سابعلا نب نسحلا انأ « هدنم نب ميهاربإ نب دومح افولاوبأ

 . هب يبأ انأ « هدنم نب قاحسإ نب دمحم هللادبع يبأ نب باهولادبع ورمعوبآ



 ) ۳ ( دباع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ روذنلاو ناميألا باتک امأو ]۱

 نب دمحأ نع رجح نبا ظفاحا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : مصاع يبآ نبال
 نع ريخلا يبأ نب دمحأ نع يثراحلا دمحأ نب دوعسم نع يسدقملا ركب يبأ
 اأ « يسوسرطلا ليعامسإ نب دمحم انأ < ينغلادبع ظفاحلا نب ىسوم يبأ
 انأ « بابقلا ركبوبأ انآ « ناذاش نب ركبوبأ انأ « يفريصلا ليعامسإ نب دومحم

GOOG 



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح سا ۷ (

 a سلاسل

 يدنسلا مامإلل

 ةدحوملا ءابلا فرح

 "١7 ] نيدلاولا زب باتک امأو [ :

 يالوم نع ةنس نب دمحم نع ينالفلا خاص خيشلا نع هيورأف : يراخبلل

 يلع نب دمحأ نب دمحم مجنلا نع يروهنسلا ملاس خيشلا نع فيرشلا

 نب يلع نب نسحلا يبأ نع رجح نبا ظفاحلا نع ايركز يضاقلا نع يطيفلا
 يلع انأ « دارزلا نب اجيبلا يبأ نب دمحأ نب دمحم هللادبع يبأ نع دجلا يبأ

 دمحأ نب رمع نع يرعشلا نمحرلادبع تنب بنيز نع يروصلا فسوي نبا

 نبا يلعي انأ  فلخ نب يلع نب دمحأ رکبوبآ انأ « رافصلا روصنم نبا

 دمحم انأ . هيولد نب دمحأ نب دمحم ركبوبأ انأ « يبلهلا زيزعلادبع نب ةزمح

 يراخبلا ليعامسإ نبا .

 ١١ ] رجلا بانک امأو [ :
 يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : ناردب نبال

 سابعلاوبآ انأ « حجار دمحأ نب دمحم انأ « رالسلا دمحم نب دمحأ سابعلا

 دمحأ ركبوبأ انأ « لصوملا بيطخ دمحأ نب هللادبع نع مئادلادبع نب دمحأ

 يناولحلا ناردب نب يلع نبا .

  [ 4ثداوحلا راكنإ يلع ثعابلا [ :
 نب هللادبع خيشلا ىلإ ليلكالا يف ةمدقتملا ديناسألاب هيورأف : ةماش يبأل

 دمحأ باهشلا نع يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع يرصبلا ملاس

 يراصنألا ايركز يضاقلا نع يكملا رجح نب دمحأ نع يكلاملا يروُهْنَّسلا

 يلع نب ىيحي نب يلع نع يخونتلا قاحسإ يبأ نع رجح نبا ظفاحلا نع



 ) 5 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ةلصلاو زبلا باتک امأو ] -۵

 لامجلا نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : كرابملا نبال

 نمحرلادبع انآ « يزملا جاجحلاوبأ ظفاحلا انأ « قحلادبع نب يلع نب دمحأ

 دمحم لضفلاوبأ انأ « مالسلادبع نب حتفلا انأ « كلملادبع نب دمحأ نيزلا نبا

 دمحم نب نامثع بيطلاوبأ انأ « روقنلا نب نيسحلاوبأ انآ . يومرألا رمع نبا
 نسحلا نب نيسحلا انآ « دعاص نب دمحم نب ىيحي دمحوبأ انأ « باتنملا نبا

 . كرابملا نبا نع يزورلا
 : : [ قلارلا رحبلا ] 7

 نبا نیدلا نيز هفلؤم ىلإ ( رثاظنلاو هابشألا ) يف ةقب ةقباسلا ديناسألاب هيورأف

 ىبحي نب ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا انخيش نع اضيأ هيورأو « (ح) ميجن

 ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا فراعلا انخيشو لدهألا لوبقم / رمع نبا ما

 نع يجاجزلا قلاخادبع نب هللا رمأ خيشلا نع امهالك يجاجزملا نيدلا

 خيشلا نع يدركلا نسح نب ميهاربإ خيشلا نع ةليقع نب دمحأ نب دمحم

 خيشلا ىلإ ليلكالا يف ةقب ةقباسلا ديناسألاب اضيأ هيورأو < (ح) يشاشقلا دمحأ

 دمحأ خيشلا نع يقشمدلا يبتكملا دمحم خيشلا نع يرصبلا ملاس نب هللادبع

 خيشلا نع يوانشلا خيشلا هيبأ نع يوانشلا دمحأ نع يشاشقلا

 نب نمحرلادبع ديسلا انخيشو ۰ (ح) هفلؤم نع ينارعشلا باهولادبع
 ةزاجإلا مومع رابتعاب اضيأ هيوري - هئاقبب نيملسملا ىلاعت هللا تم " ناميلس

 نب قباس نع رصم ليزن يدنبلا ينيسحلا ىضترم دمحم ديسلا ةخيش نع
 دمحم انأ يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع يعفاشلا يلبعزلا مارع نب ناضمر
 . هفلؤم نع ينارعشلا باهولادبع خيشلا نع ظعاولا يزاجح

 [ قيتعلا هللا تيب جح يف قيمعلا رحبلا ] 7١

 دمحم نع يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأ

 هفلؤم نع يراصنألا ايركز يضاقلا نع يلمرلا دمحم سمشلا نع يمينغلا

 . يفنحلا يكملا ايضلا نب دمحأ نب دمحم اقنلا يبأ نيدلا ءاهب يضاقلا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح 0 (

 يدنسلا مامإلل

 : [ ةرخآلا مولع يف هرخارلا روجبلا ] -۸

 هدلاو نع - هاقبأو هبر هرمع - نامیلس نب نمحرلادبع ديسلا نع هيورأ

 نب دمحآ نب دمحم هفلؤم نع لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس ديسلا
 . ينيرافسلا ملاس

 : [ يلارغلل ةيادهلا ةيادب ] 09

 . ءايحإلا يف ةمدقتملا ديناسألاب هيورأف

 : [ ثيدحلا مولع يف ةيادهلا ةيادب ] ٠

 ىلإ تبثلا اذه يف دانسإ لوأب هيورأف : يرزجلا دمحم نب دمحم نب دمحم
 .هفلؤم

 : [ هقفلا لوصأ يف عيدبلا باتك امأو ] ١
 يودربلا مالسالا رخف لوصأ نيب اهيف عمج يتاعاسلا يلع نسب دمحآ نيدلا رفظل

 نع ةنس نب دمحم نع ينالفلا حلاص خيشلا نع هيورأف : يدمآلل ماكحألاو

 نيدلا نيز نع رجح نبا ظفاحلا نع شامكرأ نب دمحم نع فيرشلا يالوم
 نع يلازربلا فسوي نب دمحم نب مساقلا نع يغارملا نيسحلا نب رمع ركب يبأ
 . هفلؤم

 : [ ريبكلا يعفارلا حرش ثيداحأ حیرغت رينملا ردبلا امأو ] 7
 نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ ثعابلا يف راملا دانسإلاب هيورأف : نقلملا نبال

 يراصنألا دمحم نب دمحأ نب يلع نب رمع صفح يبأ نيدلا جارس هفلؤم

 . نقلملا نباب فورعلا

 : [ ريدقلا حتف ةيشاح رينملا ردبلا امأو ]۲۳
 نيسح دمحم خيشلا نع اهيورأف : يندملا ريبكلا يدنسلا نسحلا يبأ خيشلل

 نع يدنسلا قداص دمحم نب نسحلا يبأ خيشلا نع يدنسلا يراصنألا

 . هفلؤم نع يدنسلا تايح دمحم خيشلا



 ) 7 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ٠. ] ةرخآلاو ىتوملا لاوحأ يف ةرفاسلا رودبلا امأو [ :

 هللادبع خيشلا ىلإ ليلكألا يف ةقباسلا ديناسألاب اهيورأف : يطويسلا ظفاحلل

 ىبحي نب يلع نع يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا نع يرصبلا ملاس نبا

 لضفلا يبأ ظفاحلا هفلؤم نع ينويمرألا هللادبع نب فسوي نع يدايزلا

  [ 0يسكرزلل نآرقلا مولع يف ناهربلا امأو [ :
 هدلاو نع ينمشلا دمحم نب دمحأ نع يطويسلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف

 يشكرزلا نيدلاردب .
  [ 7ةلمسبلا باتك امأو [ :

 نع ىطويسلا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : ربلادبع نسب رمع يبأل

 دلاخ نب دمحأ نب دمحم انأ « يبنيزلا نيسحلا نب دمحأ نع رجح نبا ظفاحلا

 نب معنملادبع انأ « لضفملا نب نسحلاوبأ انأ . ىضترم نب دمحم انأ . ىقرافلا

 هفلؤم نع بوهوم نب هللادبع نب يلع نسحلاوبأ انآ ۰ فولخ نب ىيحي .
  [ 7ريسفتلا يف طيسبلا امأو [ :

 ديناسألاب هيورأف : يدحاولا دمحم نب دمحأ نب يلع نسحلا يبأ فينصت

 يدحاولل لوزنلا بابسأ يف ةمدقتلا .

  [ -۸بيبحلا ىركذب بيبللا ىرشب امأو [ :
 هيورأف : يرمعيلا سانلا ديس نب دمحم نب دمحم نب نيدلا حتف حتفلا يبأ ظفاحلل

 رجح نبأ ظفاحلا نع ىطويسلا ظفاحلا ىلإ ةرفاسلا رودبلا يف مدقتملا دئسلاب

 نع يزغلا كرابملا نب دمحأ نب نمحرلادبع جرفلا يبأ نع ينالقسعلا

 .هفلؤم

 ٩۹] روشنلاو ثعبلا امأو [ :
 نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يناتسجسلا دواد يبأ نب ركب يبأل

 اجنملا يبأ نع ةزمح نب ناميلس نع دجا يبأ نب يلع نسحلا يبأ نع رجح
۶ 

 رصنوبأ انآ « انبلا نب دمحأ نب ديعس مساقلاوبأ ان أ ١ یتللا رمع نب هللادبع



 سر
 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 ےب رس سس سس

 يدنسلا مامإلل

 رکیوبآ انأ « قارولا رمع نب دمحم انأ « يبنيزلا يلع نب دمحم نب دمحم
 . يناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس دواد يبأ نب هللادبع

 : [ تعبلا باتك امأو ] كمل
 نسحلا يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هیوراف : ايضلا ظفاحلل

 نب دمحم نيدلا ءايض هفلؤم نع ةزمح نب ناميلس نع دجنا يبأ نبا
 . يسدقملا باهولادبع

 : [ روشنلاو ثعبلا باتك امأو ] ٩۱
 . ىقهيبلل تافصلاو ءامسألا باتک يف ةمدقتلا ديناسألاب هيورأف : يقهيبلل

 فیرشلا يالوم نع ةنس نب دمحم نع ينالفلا خاص خیشلا نع ًاضيأ هيورأر
 (۱۷/ب) نيدلا باهش ظفاحلا نع شامکرآ نب لیلخ نب دمحم نع / هللادبع نب دمحم
 انأ « قحلادبع نب يلع نب دمحأ نع ينالقسعلا رجح نبا يلع نب دمحا
 يراخبلا نب رخفلا انأ « يلازربلا فسوي نب دمحم نب مساقلا دمحوبآ ظفاحلا
 رهاط نب رهاز مساقلاوبأ انآ « يرعشلا ميح ميح رلادبع نب ميحرلادبع نع
 يقهيبلا انأ . يماحشلا
 : [ دئاوفلا نم عرز مأ ثیدح هنمضت ام دئارلا ةيغب امأو ۲

 .امهفلؤم ىلإ عاملألا يف رم يذلا دنسلاب هيورأف : ضايع يضاقلل
 : ( ةيبحرلاب ةفورعملا [ ثراوملا ملع يف ثحابلا ةيغب امأو ] ۲

 ينالفلا خاص خيشلا نع هيورأف : يبحرلا دمحم نب يلع نب دمحم قفوملا مظن

 حراش يجافخلا نيدلا باهش نع فيرشلا يالوم نع ةنس نب دمحم نع
 نع يراصنألا ايركز يضاقلا نع يلمرلا دمحأ نب دمحم سمشلا نع افشلا
 دمحأ نب دمحم ظفاحلا نب نمحرلادبع ةريره يبأ نع يناجرملا لضفلا يبأ

 دمحم نب رمع انأ « يزاريشلا نب رصن يبأ نع يبهذلا نامشع نبا
 . مظانلا انأ « يدرورهسلا



 دباع دمحم دیناس نم دراشلا رصح

 عصب سص
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 يدنسلا مامإلل

 : [ ءاكبلا باتك امأو ] 6

 نع ايركز يضاقلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يبايرفلا دمحم نب رفعجل

 ظفاحلا انأ « ةزمح نب ناميلس نع اجنملا تنب ةمطاف نع رجح نبا ظفاحلا

 ينالديصلا مساقلا نب دحاولادبع انأ , يسدقملا دحاولادبع نب دمحم ايضلا

 هللادبع انأ « ميحرلادبع نب رهاطوبأ انأ « ديشخألا لضفلا نب ليعامسإ انأ

 . هعلؤم نع دمحم نبا

 :[ ماكحألا ثيداحأ نم مارملا غولب امأو ]6

 يف ةقباسلا ديناسألاب هيورأف : ينالقسعلا رجح نب دمحأ باهشلا ظفاحلل

 ىلإ ليزنتلا راونأ يف ةقباسلا ديناسألاب اضيأ هيورأو < (ح) هفلؤم ىلإ ةباصإلا

 لضفلا يبأ نيدلا يقت نع ينابيشلا عبيدلا نب يلع نب نمحرلادبع ظفاحلا

 يمدألا دمحأ نب ركب يبأ نب دمحأ نب يلع نب دمحم نب نمحرلادبع

 . هفلؤم نع يرصلا يعفاشلا
 :[ ةيادهلا حرس ةيانبلا امأو ل4

 راونأ يف ةمدقتملا ديناسألاب اهيورأف : هللا همحر  ةفينح يبأ مامإلا هقف يف

 يواخسلا نمحرلادبع نب دمحم سمشلا نع عبيدلا نبا ظفاحلا ىلإ ليزنتلا

 .يفنحلا ينيعلا دمحأ نب دومح ردبلا اهفلؤم نع
 رايخألا ءاملعلا نيحلاصلا تاياكح يف راونألا عماولو رارسألا ةجهب امأو 1.1۹

 : [ راربألا ءامكحلا ةيفوصلاو
 : يناذمهلا ديعس نب مضهج نب نسحلا نب هللادیبع نب يلع نسحلا يبأ فیلأت

 نع فیرشلا يالوم نع ةنس نب دمحم نع ينالفلا حلاص خیشلا نع هيورأف

 سماد يخركلا نيدلا ردب نعو يئاجلألا نب رمع نع يروهجألا يلع
 ةشئاع نع يطويسلا ظفاحلا نع مهلك يمقلعلا ن نمحرلادبع نب دمحم

 سابق يبأ نع قيدص نب دمحم نب ميهاربإ نع يربطلا ام نب هلا راج

 دمحم انأ « يمامحلا تاداعسلا يبأ نب رجبأ انأ ۰ راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ

 فسوي نب دمحم نب رداقلادبع نب دمح نيسحلا يبأ نع يطبلا يقابلادبع نبا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح حلك 7 (

 يدنسلا مامإلل

 انآ , یقرالا ىلع نب زيزعلادبع انآ : الاق يفريصلا رابجلادبع نب كرابملاو

 ۱ ۱ . هفلوم

 : [ لئامشلا لاجر يف لفاحما ةجهب امأو ] ۸
 دمحم نع فیرشلا يالوم ىلإ مدقتلا دنسلاب اهیورآف : يناقللا میهارسبال

 .هآ . يناقللا نسح نب میهاربا نب ميهاربإ هفلؤم نع يلبابلا نيدلا ءالع نبا
 : [ لفاحملا ةجهب امأو ] 5

 يلو مامإلا نع عبيدلا نبا ىلإ ليزنتلا راونأ يف ةقباسلا ديناسألاب اهيورأف

 نامعج نب مساقلا يبأ نب ميهاربإ قاحسإ يبأ نيدلا ناهرب ىلاعت هللا
 نع يفيرولاب ريهشلا يمكحلا دمحم نب قيدص ركب يبأ نيدلا يضر ظفاحلاو

 همحر - يرماعلا دمحم نب ركب يبأ نب ىيحي ايركز يبآ نیئدحا مامإ هفلؤم
 ةزاجإلاب فلؤملا نع اهيورأو لدهألا نيسح نب رهاط ديسلا لاق (ح) - هللا

 اهبتك ةزاجإ يف هيلع تفقو كلذو صيصختلا نم عون اهيف يتلا ةماعلا
 انأو هباحصأو هدالوألو هل اهيف زاجأ نامعج نب نيدلا ناهرب مامإلا انخيشل

 . (ح) هباحصأ نم

 رب ينأ كلذو فارشألاب ًالسلسم هتياور اضیآ يل تحص دقو :/ تلق

 رمع نب ىيحي نب ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا رخدملا انخيش نع اهيورأ
 فيرش نب دمحم نب دمحأ ديسلا نع هيبأ نع - هبر هاقبأ - لدهألا لوبقم
 نب ىيحي ديسلا نع لدهألا لوبقم فيرش نب ىيحي ديسلا نع لدهألا لوبقم
 ديسلا نع لدهألا حاطبلا يلع نب ركب يبأ ديسلا نع لدهألا لوبقم رمع

 نع لدهألا نيسح ناب رهاط ديسلا نع لدهألا حاطب نب دمحم نب فسوي

 نب نيسح ةمالعلا ديسلا نب نسحادبع نب دمحم نيدلا لامج ديسلا
 . هفلؤم نع لدهألا نمحرلادبع



 ) ۷ سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام مال

 ٠ ] يواحلا ةجهب امأو [ :
 يجرشلا نيزلا نع عبيدلا نبا ىلإ قباسلا دانسإلاب اهيورأف : يدرولا نبال

 نب يلع نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا سمش نع يرزجلا نيدلا سمش نع

 اهفلؤم نع يسلبارطالاب ريهشلا ينيعلا نباب فورعملا باج .
 ١ ] عبسلا يف نايبلا باتك امأو [ :

 نب نمحرلادبع جرفلا يبأ ىلإ بيبللا ىرشب يف قباسلا دانسإلاب هيورأف
 يكم نب نمحرلادبع نع قاحسإ يبأ نب سنوي نع يزغلا كرابملا نب دمحأ

 انأ , دادحلا نب دمحأ نب دمحم انأ ۰ ثيغم نب دمحم نب سنوي نع يفلسلا انآ

 رمع نب دمحأ نب يلع نسحلاوبأ انأ ۰ يرصلا مشاه نب يلع نب دمحآ

 مشاه يبأ نب دمحم نب دحاولادبع رهاط يبآ هفلؤم نع يمامحلا .

  [۲هيجوتلا نم ةجرختسملا ىف امل ليصحتلاو نايبلا باتسک امأو

 ليلعتلاو [ :
 رجح نبا ظفاحلا ىلإ یقهیبلل روشنلاو ثعبلا يف مدقتلا دنسلاب هيورأف

 نسحلا يبأ نع ينالقسعلا قاحسإ يبأ نب سنوي نع يودهملا يلع يبأ نع

 يكلاملا ديشر نب ديلولا يبآ هفلؤم نع يفلسلا انأ . ينوباصلا نبا .

 "٠ ] ةلزتعملا مهو نایب باتك امأو [ :

 مدقتملا دنسلاب هيورأف : يديرتالا نيسحلا نب دمحم نب دومحم روصنم يبأ مامإلل

 نب هللادبع نع ىشرقلا ىلع نب دمحم سمشلا نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ

 ردص يضاقلا نع يفسنلا دمحم نب رمع مجنلا نع ريبكلا يفسنلا رصن نبا

 نب نيسحلا هدج نع دمحم هيبأ نع ىفسنلا نيسحلا نب دمحم نب دمحم نيدلا



 : [ عویبلا بانک امأو ] 4

 يلع يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : مرثألا ركب يبأل
 يلع نسحلاوبأ انأ ءاقاب نب زيزعلادبع انآ « ةزمح نب ناميلس نع « يودهلا

 رمع نب ميهاربإ انأ  فسوی نب بلاطوبأ انآ . يحياطبلا ركاسع نبا
 ىسيع نب دمحم نب رمع انأ « تيخب نب هللادبع نب دمحم ركبوبأ انأ « يكمربلا
 . مرثألا يناه نب دمحم نب دمحأ ركبوبأ انأ

 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

GOR 



 ) 7 سس دياع دمحم دیناسآ نم دراشنا رصح
 سس سس رژ

 يدنسلا مامالل

 قوق نم ةاندلا ءانلا فرح

 [ سورعلا جات ] 0

 : يردنكسألا اطع نب ميركلادبع نب دمحم نب دمحأ لضفلا يسبأ نيدلا جاتل

 نيدلا رون نع عبيدلا نبا ظفاحلا ىلإ ليزنتلا راونأ يف ةقباسلا ديناسألاب هيورأف

 دمحم نع انذإ يكملا مث ينميلا يرقملا يطياوسلا دمحأ نب يلع نسحلا يبأ

 نيدلا ردب نع يعفاشلا يكملا مث يواضيبلا دواد نب دمحم نب يلع نبا

 نيدلا فرش هب انأ « يرصملا يراصنألا ميركلادبع نب زيزعلا دبع نب ينسحلا

 خيشلا نع هيورأو ٤ (ح) هفلوم هب انآ ‹ لحام نباب فرع رمع نب دواد

 يبأ نع يمرضحلا دمحأ نب دمحم هللادبع يبأ نع ةيفاعلا يبأ نب دمحأ

 نمحرلادبع نب دمحم نع قورز خيشلا نع يبورخلا يلع نب دمحم هللادبع
 يفاكلادبع نب يلع نسحلا يبأ نع ينابقلا ميحرلادبع نيزلا نع يواخسلا

 . فلؤملا نع يكبسلا
 : [ نآرقلا تاليوأت باتك امأو ] 1

 يف مدقتملا دنسلاب هيورأف : يديرتاملا نيسحلا نب دمحم نب دومحم روصنم يسأل

 . اهفلؤم ىلإ ةلزتعملا مهو نايب باتك
 : [ ةكم خيرات امأو ] ٠

 دانسالاب هيورأف : هللا همحر - يقرزألا دمحأ نب هللادبع نب دمحم ديلولا يبأل

 نب ركب يبأ نب دمحأ نب ميهاربإ نب دمحم نساحا يبأ ىلإ عاملإلا يف مدقتملا
 رمع يبأ نب رمع نب دمحأ نب ليعامسإ نب دمحأ نع يدشرملا باهولادبع
 ناجا يراخبلا نب يسدقلا دحاولادبع نب دمحأ نب يلع نع يسدقلا

 ةنيكس نب يلع نب يلع نب باهولادبع دمحأ يبأ نم / يزيربتلا عامسو (۱۸/ب)

 نب كرابلا عامسو هتزاجاب يراصنألا دمحم نب يقابلادبع نب ركب يبآ نع



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح ۸ (

 يدنسلا مامإلل

 يقرخلا حتفلا نب يلع نب دمحم بلاط يبأ نم ينريصلا دمحأ نب رابجلادبع
 ظفاحلا ىلإ يقهيبلل روشنلاو ثعبلا يف مدقتلا دنسلاب هيورأو « (ح) يراشعلا

 نع يروباسينلا ناميلس نب دمحم نب دمحم نب هللادبع دمحم يبأ نع رجح نبا
 نب هللا ةبه نب يلع انأ « يربطلا ركب يبأ نب دمحم نب ميهاربإ ماقملا مامإ
 انأ « رابجلادبع نب كرابملا انأ , يفلسلا رهاطوبأ ظفاحلا انآ « همالس

 ىسوم نب دمحم نب دمحأ ركبوبأ انأ « يراشعلا يلع نب دمحم بلاطوبأ
 .هفلؤم هب انأ ۰ يمشابلا دمصلادبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ هب انأ « يمشابلا
 : [ ةكم خيرات امأو ] ۸

 نب دمحم خيشلا هيبأ نع يجاجزلا فسوي خيشلا نع هيورأف : يهكافلل

 نع يجاجزلا دمحم نب نيدلا ءالع خيشلا هيبأ نع يجاجزملا نيدلا ءالع
 يربطلا رداقلادبع نب نيدباعلا نيز خيشلا نع يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا
 ىضاقلا نع ىلمرلا دمحأ نب دمحم سمشلا نع يعفاشلا يكملا ينيسحلا
 دمحأ نع يخونتلا قاحسإ يبأ نع رجح نبا ظفاحلا نع يراصنألا ايركز
 نب هللادبع نع يناذمبلا يلع نب رفعج نع راجحلا بلاط يبأ نبا

 نب مكحلا نع ينايجلا دمحم نب نيسحلا يلع يبأ نع ينامعلا نمحرلادبع
 يراصنألا نسحلا يبأ نع رازبلا بلاغ يبأ نب مساقلا يبآ نع يمادحما دمحم
 . ىهكافلا سابعلا نب قاحسإ نب دمحم هللادبع يبأ هفلؤم نع

 ۱ : [ ةنيدلا خيرات امأو ] 4
 نع يكملا نيدباعلا نيز خيشلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : راجنلا نبال

 نع يرمعلا نب دمحم نيدلا سمش نع يراصحلا ميهاربإ نب دحاولادبع
 نع يغارملا نيسحلا نب ركب يبأ نيدلا نیز نع ينالقسعلا رج نبا ظفاحلا
 نب دومحم نب دمحم نيدلا بح ظفاحلا هفلؤم نع راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ
 ٠ .راجنلا
 : [ ةنيدملا خيرات امأو ] ٠١"

 . هفلؤم ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يغارلا نيسحلا نب ركب يبأ نيدلا نيزل



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ١" ] رصم خيرات امأو [ :

 يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع هيورأف : سنوي نب ديعس يسأل ‹
 يدنسلا تايح دمحم خيشلا نع ۰ يدنسلا قداص نب نسحلا يبأ خيشلا نع

 ليلخ نب دمحأ نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نب دمحأ خيشلا نع
 ظفاحلا نع < يطابنسلا قحلادبع نع < يطيغلا دمحم مجنلا نع < ‹ يكبسلا

 يبأ نع ۰ قاحسإ يبآ نب سنوي نع ۰ يعرذألا تنب میرم نع « رجح نبا
 يبأ انأ « هدنم نب مساقلا يبأ نع  رصان نب لضفلا يبأ نع « ريقملا نسحلا

 ىلعألادبع نب سنوي نب دمحأ نب نمحرلادبع ديعسوبأ انأ .

 ىراخب خيرات امأو ] ةفذ [ :

 يبأ نب ريخلا يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : راجنفلل
 انأ « يلع نب رفعج نع راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ انآ « يئالعلا ديعس

 نب دانه رفظملاوبأ انأ « يفريصلا رابجلادبع نب كرابملا انأ « يفلسلا رهاطوبأ
 نع يراخبلا ناميلس نب دمحم نب دمحأ نب دمحم انأ « يفسنلا ميهاربإ

 راجنفب فورعلا ظفاحلا .
 ١7" ] مالسالا خيرات امأو [ :

 يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يورهلا ديبع يسبأل

 يورملا دمحم نب دمحأ ديبع يبأ هفلؤم نع يبأ انآ ؛ يبهذلا نب ةريره

۰ . ۱ 

 : [ تاقثلا لاجرلا ةفرعمو خيراتلا باتک امأو ]
 نسحلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يلجعلل

 دمحم تنب ةرهز نع < : ركاسع نب رفظم نب مساقلا انآ دجلا يبأ / نبا يلع 7
 رفعج نب نيسحلا انأ « یبآ انأ « رادنب نب تباث نب ىيحي انآ رضاح نبا
 انأ « ايركز نب دمحأ نب يلع انأ ؛ يرمعلا ركب نب ديلولا انأ « يساملسلا
 . يبأ انأ « يلجعلا هللادبع نب دمحأ نب حلاص ملسموبأ



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح ) 1 (

 يدنسلا مامإلل

 : [ ریبکلا خيرات امأو ] "0

 ظفاحلا ىلإ يقهيبلل روشنلاو ثعبلا يف قباسلا دنسلاب هيورأف : يراخبلل
 بنیز نع ۰ يوالحا يلع نب رمع نب هللادبع يلاعلا يبآ نع ‹ رجح نبا

 فسوي نب قلاخادبع نب قحلادبع انآ ‹« دمحم تنب ةبيجع نع « لامكلا تنب
 ©” ناَجَدْنَعلا ىسوم نب دمحم نب باهولادبع انأ ۰ يفوكلا يلع نب دمحم انأ
 نب دمحم انأ ‹ سراف نب ناميلس نب دمحم انآ « يزاريشلا لهس نب دمحم انأ
 نم أدب نكل مجعملا فورح ىلع بترم خيراتلا اذهو يراخبلا ليعامسإ

 . دمحم همسا

 : [ طسوألا خيراتلا امأو ]

 ‹ يلضافلا يلع يبأ نع ۰ رجح نبا ظفاحلا ىلإ دانسإلا كلذب هيورأف

 يفلسلا طبس يكم نب نمحرلادبع نع « قاحسإ يبآ نب سنوي نع
 رهازانآ « يبأ انآ « رذ يبأ نب ىسيع موتكموبأ انآ < لاوكشب نب مساقلاوبأو
 نب دمحم انأ « يروباسينلا هيوجنز نب دمحموبأ انآ < يسخرسلا دمحأ نبا
 نب دمحم نب نمحرلادبع انأ «و لاوكشب نبا لاقو « (ح) يراخبلا ليعامسإ

 نب هللادبع نع ۰ مساق نب فلخ نع « ربلادبع نب رمعوبأ انأ « باتع
 نع « فافخلا مالسلادبع نب دمحأ نب هللادبع نع « درولا نب رفعج
 ةياورل ةفلاخم هيوجنز نبا ةياورو نينسلا ىلع بترم خيراتلا اذهو يراخبلا

 .- هللا همحر - رجح نبا ظفاحلا هققح امك ريثك ءيش يف فافخلا

 )١( باسنألا يف يناعمسلا اهطبض اذكه ميج اهدعب ةلمهملا لادلا حتفو ةمجعملا نيغلا حتفب )۱۷۰/۹(

 وهو زاوهألاروك نم ةدلب « ناجدنغ ىلإ ةبسنلا اذه < لادلا رسكو مضلاب توقاي اهطبضو

 هه 4۷ ت) ريبكلا خيراتلا يوار ىسوم نب دمحم نب باهولادبع ( .

 اهريغو (11۱/۱۷) ریسلاو (۳۳/۱۱) دادغب خيرات : رظنا .



 ) ۳ ۳ آأآ دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ۲ [ ريغصلا خيراتلا امأو ] ١

 نب دمحأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ دانسإلا كلذب اضيأ هيورأف : هل

 نب ميهاربإ نب دمحم انآ « يزملا جاجحاوبآ انآ « قحلادبع نب ىلع

 انأ « يناتسرحلا دمحم دمصلادبع مساقلاوبأ انأ « يسدقلا دحاولادبع

 . يراخبلا انآ « رقشألا نب دمحم نب هللادبع انآ < ليبمز نب نيسحلا نبا

ب عوبطملا امأو . هيف فالخ الو « ريبكلا خيراتلا : ناباتك يراخبلا مامإلا خيرات نم عوبطلا (۱)
 مسا

 : لاق يروباسينلا دمحم نب هيوجنز دمحم يبأ ةياور نم هاري هدانسإ ىلإ رظانلاف ( ريغصلا خيراتلا )

 . طسوألا خير لل ةياور هذهو . يراخبلا مامإلا انثدح

 : رومأ ةدعل ضح أطخ هنأ ( ريغصلا خيراتلا ) مساب عوبطملا خيراتلا نأ كش الو

 نع هيوجنز نبا قيرط نم يراخبلا مامإلا ىلإ نيقيرط نم يدنسلا دباع مامالا نم دنسلا قايس - ١
 وه دنسلا اذهو « اضيأ يراخبلا نع فافخلا مالسلادبع دمحأ نب هللادبع قيرط نمو « يراخبلا

 ^ ريغصلا خيراتلا ) مساب عوبطلا خيراتلا ةمدقم يف دوجولا

 فيكف . ضح أطخ مسالا اذهب عوبطلا ( ريغصلا خيراتلا ) نأ لاطبإل فاك هدحو دنسلاو : تلق

 : اهكيلإ ىرخأ رومأ هيلإ فاضنإ اذإ
 ةياورل ةفلاخم هيوجنز نبا ةياورو « نينسلا ىلع بترم خيراتلا اذهو : يدنسلا دباع مامالا لاق -۲

 . هأ . ریثک ءيش يف فافخلا

 يه يلشعرملا فسوي روتكدلا قيقحتب يتلا وأ « ةيدنہلا ةعبطلا ءاوس « خيراتلا نم عوبطملاو : تلق

 . نينسلا ىلع كلذك

 انربخأ ليمز نب نسحلا نب دمحأ قيرط نم عوبطم ريغلا ( ريغصلا خيراتلا ) يدنسلا مامإلا ةياور -۳
 . يراخبلا انربخأ رقشألا دمحم نب هللادبع

 اذهب عوبطلا ( ريغصلا خيراتلا ) نأ ىلع لدف ۰ قيرطلا اذه نم سيل « ًايلاح دوجولا خيراتلاو

 . ( طسولا خيراتلا ) وه امنإ مسالا

 : اذه نيبي

 : (۳۰۳/۱6) ریسلا يف امك يبهذلا مامالا هلاق ام

 لیلا نب نمحرلادبع نب دمحم نب هللادبع مساقلاوبآ . قودصلا ملاعلا خیشلا رقشألا نبا ةمجرت يف

 = . هأ . ايتفم امامإ اثدح ناك « هفلؤم نع !! يراخبلل ( ريغصلا خيراتلا ) يوار رقشألا نبا



 دباع دمحم دنا نم دراشلارصح م )

 يدنسلا مامإلل

 ۱ : [ خيراتلا امأو ] 7
 نبا ظفاحلا ىلإ دانسإلا كلذب اضيأ هيورأف : لاجرلا ىلع نيعم نب ىيحيل

 قاحسإ يبأ نب سنوي نع ۰ يلضافلا دمحأ نب دمحم يلع يبأ نع « رجح
 نب مساقلا يبآ نع ۰ رصان نب لضفلا يبأ نع « ريقملا نب نسحلا يبأ نع
 نب ميهاربإ نب رمع انأ « نارهم نب دمحم نب يلع نسحلاوبأ انأ < هدنم

 ىيحي نع < يرودلا دمحم نب سابع انأ ‹ يبارعألا نب ديعسوبأ انآ ‹ حضاو

 . نيعم نبا

 : [ خيراتلا امأو ] 9
 قاحسإ يبأ نع ‹ رجح نبا ظفاحلا ىلإ دنسلا كلذب هيورأف : يدقاولل

 انآ « يفلسلا انأ  يلع نب رفعج انأ « بلاط يبآ نب دمحأ نع ۰ يخونتلا

 انأ « دمحم نب نامثع انأ « يقيتعلا نسحلاوبأ انآ « يرويطلا نب نيسحلاوبأ

 نب دمحم نب هللاديبع ركبوبأ ان ثراحلا نب هللادبع نب نمحرلادبع نب دمحم

 . يدقاولا رمع نب دمحم ان باهولادبع نب ركب ان يرمعلا زيزعلادبع

 . (77/5/1) باسنألا يف يناعمسلاو (۱۱۷/۱۰) هخيرات يف بيطخلا لاق اذکو =

 . اهريغو ( ۱۵۵ ص ) فلخلا ةلصك « ةبطاق تابثألا بتك يف كلذك وه « نيباتكلا نيب قيرفتلاو -

 ضح أطخ وه امنإ : مسالا ذاهب عوبطملا (ريغصلا خيراتلا ) نأ : ىلع ةيفاك رومألا ةثالثلا هذهو -

 . يملع بسح دعب عبطي مل (ريغصلا ) نأو . ( طسولا خيراتلا ) هناونع يف باوصلا نو <

 ؟ مسالا اذه ىلع نورشانلا عباتت اذامل : لئاق لوقي دقو -
 انقبس نم انتقثلو « يملعلا قيقحتلا نع - نحن مهنمو -- فلخلا زجعل : ملعأ هللاو باوجلاو

 . نورشانلا عباتت ةعبطلا هذه ىلعو « كانه تناك ةعبط لوآ نأل . دنبلا اصوصخو

 نب متاح فيرشلا ثدحا ةمالعلا هديأ ام وه ۰ هيلإ تبهذ ام نأ « قافولا نسحو هللا قيفوت نمو

 سيفنلا رفسلا اذه ىلع تعلطأ ثيح (۵۸ص) ( باتكلل حيحصلا ناونعلا ) هباتك يف ينوعلا فراع

 . هقيفوت ىلع هلل دمحلاف « ارخؤم
 صوصنلا قيثوت ) ادج ميقلا هباتك يف . رداقلادبع هللادبع قفوم ققحا روتكدلا هيلإ بهذ ام وهو -
 . (86-47ص) ( نيثدحملا دنع اهطبضو

 ىلع هلل دمحلاف . ملعلا بلاطل ةمهم اهنإف رومأم ريغ اهرظناف - اهتلقنل اهلوط الولو - ةلدأ ركذ دقو

 . قيفوتلا



 ) 1 سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ٠ ] ماکحلا ةرصبت امأو [ :

 نع « ينالفلا اص خیشلا نع اهیورآف : نوحرف نب ميهاربإ نيدلا ناهربل
 يتكبنتلا عيفن نب دومحم نب دمحم نع ۰ فيرشلا يالوم نع « ةنس نب دمحم
 دمحم نب دمحم هيبأ نع « باطحلا دمحم نب ىيحي نع < اباب دمحأ خيشلا نع

 نوحرف نبا نع « هيبأ نع « باطحلا نمحرلادبع نبا .
 ١" ] قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا نيبت امأو [ :

 دارم دمحم خيشلا هيبأ نع )2 يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع

 يبأ نب رداقلادبع خيشلا نع ۰ يدنسلا مشاه دمحم خيشلا نع « يراصنألا

 يميجعلا نسح خيشلا نع ۰ ادلب يكملا ابسن يقيدصلا رداقلادبع نب ركب ‹

 دمحم نع « يربطلا مركم نب ىيحي نع « لجعلاب بقلملا دمحم نب دمحأ نع
 نع « يرزجلا دمحم نب دمحم نب دمحم سمشلا نع ۰ يربطلا دمحم نبا

 ىعليزلا فسوي نب هللادبع نيدلا لامج هفلؤم .

  [ 17ةرصبتلا امأو [ : ۱
 نب دمحم نع ۰ ينالفلا خاص خیشلا نع اهيورأف : يمخللا نسحلا يبأل

 لامحا يبارمعملا فيرشلا نع « هللادبع نب دمحم فيرشلا يالوم نع « ةنس

 نمحرلادبع ظفاحلا نع < يلحنا نسي خيشلا نع ۰ میرکلادبع نب دمحم

 نب ىلع نسحلا / ىبأ نع « ىنالقسعلا رجح نبا ظفاحلا نع « یطویسلا (۱۹/ب)

 نب ىيحي انأ « يعيطقلا نسحلاوبأ انأ « ةزمح نب ناميلس نع « دجملا يبأ
 نب دمحم نع « هللا نوع نب نمحرلادبع نب نوع انأ ؛ يبطرقلا نودعس

 اهفلؤم نع « بيعش .
 ١ ] ةرصبتلا امأو [ :

 نع « ةنس نب دمحم نع « ينالفلا خاص خيشلا نع اهيورأف : يكل
 نع < يطويسلا ظفاحلا نع 1 يئاجلألا نب رمع نع ‹ فيرشلا يالوم

 نب دمحأ نع ۰ ىيحي نب يلع نب دمحأ نع : ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا



 ج سس سس سس
 س

 يدنسلا مامإلل

 انأ  لاوکشب نب مساقلا يبأ نع ۰ يلع نب رفعج نع ؛ راجحا بلاط يبأ
 . اهفلؤم نع ۰ باتع نب دمحم نب نمحرلادبع
 : [ ةرصبتلاب ىمسملا ريسفنلا امأو ] 4

 نب دمحم سمشلا نع « فيرشلا يالوم ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : يشاوكلا نادوس نب نيسحلا نب عفار نب نيسحلا نب فسوي نسب دمحأ سابعلا يبأ قفوملل
 نع « رجح نبا ظفاحلا نع ۰ يطويسلا ظفاحلا نع ۰ يمقلعلا نمحرلادبع

 ريغصلا ريسفتلا تأرق لاق يبطقلا يلع نب ىسوم نع « يزغلا نب جرفلا يبأ
 ۱ . هفلؤم ىلع ةرصبتلاب یمسلا
 : [ نآرقلا ةلمح بادآ يف نایبتلا امأو ] 0

 نبا ظفاحلا ىلإ ليزنتلا راونأ يف مدقتملا دنسلاب هيورأف : يوونلا ظفاحلل
 يولعلا ميهاربإ نب ناميلس نيدلا سيفن نع ۰ يجرشلا نيزلا نع « عبيدلا
 . هفلؤم نع « يزملا جاجحلا يبأ نع <« هيبأ نع

 : [ ناخدلا برش نع رجزلل نايبتلا امأو ] 5
 يراصنألا دارم دمحم نب نيسح دمحم خيشلا يمع ريرحنلا مامإلا انخيشل

 . ةددعتم ارارم هفلؤم ىلع هتأرق دقف يدنسلا
 : [ ةيفنحلاو ةيعفاشلا نيب فالخلا يف ديرجتلا امأو ]۷

 دمحم نب فسوي خيشلا نع هيورأف : يرودقلا دمحم نب دمحأ نسحلا يبأ مامإلل
 نع ۰ يجاجزملا نيدلا ءالع نب دمحم هيبأ نع « يجاجزملا نيدلا ءالع نبأ
 خيشلا نع « يناروكلا ميهاربإ خيشلا نع « يجاجزملا نيدلا ءالع هييبأ
 نب نمحرلادبع نع « يسابعلا يلع نب دمحأ نع « يشاشقلا دمحأ
 نب هللا راج همع نع , يولعلا يكملا دهف نب زیزعلادبع نب رداقلادبع
 ‹ يرهاقلا میحرلادبع نب رمع نیدلا جارس نع ۰ يكملا دهف نب زيزعلادبع
 خيش نع < يفنحلا نع 2 يندملا يدنرزلا هللادبع نب دمحم نيدلا دج نع
 نع « يرهاقلا يئارصقألا ميهاربإ نب دمحم نب ىيحي نيدلا نيمأ ةيفنحلا
 يبأ نع ۰ يغارملا ينامثعلا نيسحلا نب ركب يبأ نيدلا نيز ةاضقلا يضاق



ت
چ
 

 يدنسلا مامإلل

 ‹ يرويطلا رابجلادبع نب كرابملا نسحلا يبأ نع )2 يفلسلا رهاط يبأ ظفاحلا نع « یناذمپلا يلع نب رفعج نع « راجحلا بلاط يبأ نب دمحآ سابعلا
 يكل ةرصبتلا يف يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأو ۰ (ح) هفلؤم نع
 ؛ هيورأو « (ح) مدقتملا هدنسب راجحلا سابعلا يبأ نع ۰ يخوشلا قحسأ يبأ نع « ينيقلبلا نالسر نب رمع نب خاص نيدلا ملع ىقتلا يبأ نع
 : يجاجزملا نيدلا ءالع نب دمحم هيبأ نع ۰ يجاجزملا فسوي خيشلا نع
 رداقلادبع نب نيدباعلا نيز خيشلا نع ۰ يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع
 خيشلا نع ۰ يلمرلا دمحم خيشلا نع ؛ يعفاشلا يكملا ينيسحلا يربطلا
 يفنحلا يقشمدلا زعلا يبأ نب ليعامسإ نب دمحأ سابعلا يبأو بيطخلا دمحم 5 نب دمحم نب يلع نسحلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يراصنألا ايركز
 . مدقتملا هدنسب / سابعلا يبأ نع

 : [ ىحضألا ديع ةفحت امأو ] ۸
 ىلاعملا ىبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : رهازل

 رماح وبأ انأ « ىقرافلا دلاخ نب دمحأ نب دمحم نيدلا ردب نع « يرهزالا
 نب دمصلادبع مساقلاوبأ انأ « ينوباصلا نب ظفاحلا دومحم نب يلع نب دمحم
 . رهاط نب رهاز مساقلاوبأ انأ « يناتسرحلا دمحم
 : [ ريرحلاو بهذلا میرن باتك امأو ] 9

 قاحسإ ىبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : يبايرفلل
 انأ « ظفاحلا ليلخ نب فسوي انأ « يدمآلا ىيحي نب قاحسإ نع « يخونتلا
 , يرهوجلا دمحوبآ انأ « فسوي نب بلاطوبأ انأ ۰ شوب نب دعسأ نب یی
 ۱ . هفلؤم رفعج انآ « تایزلا دمحم نب رمع انآ
 ظ : [ فارطألا ةفرعم يف فارشألا ةفعت امأو ] ٠"

 ۱ ٍجاجحلا يبآ اهفلؤم ىلإ نايبتلا يف مدقتلا دنسلاب اهیوراف : يزسلا ظفاعنل
 ظفاحلا ىلإ يقهيبلل روشتلاو ثعبلا يف مدقتلا دنسلاب اهیوراو ۰ (ح) يزلا
 . اهفلوم نع « قحلادبع نب يلع نب دمحآ نع « رجح نبا
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 يدنسلا مامإلل

 : [ كولملا ةفعن امأو ] ۳

 . اهفلوم ىلإ ةيانبلا يف مدقتلا دنسلاب اهيورأف : ينيعلا دمحأ نب دومجم ردبلل
 : [ بطلا ةفحت امأو ] ۲

 . اهفلوم ىلإ لفاحملا ةجهب يف مدقتلا دنسلاب اهيورأف : يرماعلل
 : [ ماکحلا ةفحن امأو ] ۲

 « ةنس نب دمحم نع < « ينالفلا خاص خيشلا نع اهیورأف : يكملا مصاع نسبال

 , روجنملا يلع نب دمحأ نع « ينيسحلا رهاط نب يلع فيرشلا يالوم نع
 يلع نب دمحأ مساقلا يبآ نع < « ينتيسيلا دمحأ نب دمحم هللادبع يبأ نع

 يردبعلا فسوي نب دمحم فلؤملا نع ‹ هيبأ نع « قاقزلا مساق نبا

 مصاع نب دمحم نب ركب يبأ ةعامجلا يضاق نع « قاوملاب ريهشلا يطانرغلا
 . مظانلا هدلاو نع ۰ « سيئرلا

 : [ يراخبلا حرش يراقلا ةفحت امأو ] 4

 ‹ فيرشلا يالوم ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يراصنألا ايركز مالسإلا خيشل
 .هفلؤم نع « يلمرلا دمحم نع ۰ يروهجألا يلع خيشلا نع
 : [ هتابكرم ضعبو بطلا تادرفم يف نينمؤملا ةفحت امأو ] "0

 نيسح دمحم خيشلا يمع نع اهيورأف : ينيسحلا بيبطلا نمؤم دمحم

 لوسرلا نم بطاخملا ميكحلا حاتفلادبع خيشلا نع ۰ يدنسلا يراصنألا
 ديسلا نع « نيكمن هللادبع هجاوخب مانا يف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص نيمألا

 . اهفلؤم نع « بيبطلا ينازرأ دمحم
 : [ ريسفتلا مولع يف ريبحتلا امأو ] ذذ(

 . ليلكإلا يف مدقتلا دنسلاب هيورأف : يطويسلل

 : [ ايحإلا ثيداحأ حيرخت امأو ]۷
 ظفاحلا ىلإ لیلک الا يف مدقتلا دنسلاب هيورأف : يقارعلا نيدلا نيز ظفاحلل

 . هفلؤم نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يطويسلا
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 يدنسلا مامإلل

 : [ رایتخالا ثيداحأ جیرخت امأو ] -۸

 خيشلا هفلؤم نع ۰ يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب ًاضيأ هيورأف

 . يفنخا افیولطق نب مساق
 : [ ةيادهلا ثیداحأل يعليرلا حیرخت امأو ] 9

 ميهاربإ نب دمحم نب ىيحي نيدلا نيمأ ىلإ ديرجتلا يف مدقتملا دنسلاب هيورأف

 يرزجلا دمحم نب دمحم نب دمحم نيدلا سمش نع « يرهاقلا يئارصقألا

 . يعليزلا فسوي نب هللادبع نيدلا لامج هفلؤم نع يقشمدلا

 : [ يوونلا بيرقت حرش يف يوارلا بيردت امأو ] ١
 ةجهب يف مدقتملا دنسلاب هيورأف : ٌتيدحلا حطصم يف يطويسلا ظفاحلل

 . رارسألا

 : [ بيذهتلا بيهذت امأو ] 4١
 يالوم نع « ةنس نب دمحم نع < ينالفلا حلاص خيشلا نع هيورأف

 سابعلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع ۰ شامكرأ نب دمحم نع ۰ فيرشلا

 يبأ ظفاحلا هفلؤم نع « يدادغبلا دمصلادبع نب يلع نب رمع نب دمحأ

 . يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم هللادبع

 : [ ةرخألاو ىتوملا لاوحأب ةركذتلا امأو ] "47

 مدقتملا دنسلاب اهيورأف : يبطرقلا ركب يبآ نب دمحأ نب دمحم هللادبع يبأ مامإلل

 نب ناميلس نع « يجرشلا نيزلا نع « عبيدلا نبا ىلإ ليزنتلا راونأ يف
 نب ميهاربإ مامإلا نع ۰ يولعلا رمع نب ميهاربإ هيبأ نع ۰ يولعلا ميهاربإ
 . فلؤملا نع « ميهاربإ ماقم مامإ يربطلا ركب يبأ نب دمحم

 : [ تادارقلا يف ةركذتلا باتك امأو ] ١-

 . هفلؤم ىلإ يكمل ةرصبتلا يف مدقتملا دنسلاب اهيورأف : يكل
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 يدنسلا مامإلل

 : [ ظافحلا ةركذت امأو ] 44
 ديناسألاب اهیورأف : يبهذلا نامشع نب دمحأ نب دمحم نيدلا سمش ظفاحلل

 دمحم سمشلا نع « يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا ىلإ لیلک الا يف ةمدقتملا

 نب دمحأ باهشلا نع ظ يدايزلا ىبحي نب يلع نع 2 يلبابلا نيدلا ءالع نبا

 يبأ نع ۰ يواخسلا نمحرلادبع نب دمحم سمشلا نع ۰ يلمرلا دمحم

 ظفاحلا نب نمحرلادبع ةريره يبآ نع « يبهذلا دمحأ نب يفاكلادبع يلاعملا

 . فلؤملا هيبأ نع < يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم

 | : [ يرصلا يكاطنألا دواد خيشلا ةركذت امأو ] 0

esses 

 دمحم خيشلا يمع نع هيورأف : يرذنلا يوقلادبع نب ميظعلادبع ظفاحلل

 هاقبأ - ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا انخيشو يدنسلا يراصنألا نيسح
 نع « لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس ديسلا ريخألا دلاو نع - هبر
 دمحم نب دمحأ ديسلا نع « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا
 ماجه ناميلس نب دمحأ ديسلا هب ينربخأو « (ح) لدهألا لوبقم فيرش
 نع « مهتثالث يجاجزملا فسوي خيشلاو ماجه ناميلس نب مساق ديسلاو
 رمع نب ىيحي ديسلا نع « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا
 هوخأو ماجه ناميلس نب دمحأ ديسلا هب ينربخأو  (ح) لدهألا لوبقم

 رمع نب ىيحي دیسلا نع « اهيبأ نع « امهالک ماجه نامیلس نب مساق دیسلا
 نب فسوي ديسلا نع « حاطبلا يلع نب ركب يبأ ديسلا نع « لدهألا لوبقم
 نع « عبيدلا نبا نع 1 لدهألا نيسح نب رهاطلا ديسلا نع ظ حاطب دمحم

 )١( ىرخألا خسنلا عيمج يف كلذك وهو . هدانسإ قسي ملو . فلؤملا اهكرت اذكه .

 (۲۰/ب)
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 نيسح نب ركب يبأ نب دمحم حتفلا يبآ نیدلا فرش نع < « يجرشلا نيزلا
 ؛ يطويسألا يمخللا دمحم نب ميهاربإ قاحسإ يبأ نع < « يغارملا ينامثعلا

 ؛ هيورأو « (ح) هفلؤم هب انأ « يسوبدلا ميهاربإ نب سنوي نونلا يبأ نع

 يالوم نع « ةنس نب دمحم رمعملا خيشلا نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع

 نمحرلادبع نع « رجح نبا ظفاحلا نع ۰ شامكرأ نب دمحم نع « فيرشلا
 يلع نع « راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ نع « يزغلا كرابملا نب دمحأ نبا

 . يرذنملا ظفاحلا هفلؤم نع < « شيرق نب ليعامسإ نبا

 : [ بيهرتلاو بيغرتلا امأو ]
 يبأ نع ٠ « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : نيهاش نب صفح يبأل

 ىيحي نب قاحسإ نع « يزغلا كرابملا نب دمحأ نب نمحرلادبع جرفلا
 باهولادبع نب قلاخلادبع انآ ‹ ظفاحلا ليلخ نب فسوي انأ « يدمآلا

 بلاط يبأ نع ۰ شداك نب هللاديبع نب دمحأ زعلا يبأ نع ۰ يكلاملا

 . نيهاش نب دمحأ نب رمع صفحوبأ انأ « يراشعلا

 : [ بيهرتلاو بيغرتلا امأو ] - ۸

 « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسٍالاب اضيأ هيورأف : يميقلا مساقلا يبأل

 دمحم نيدلازع يدج هب انآ « رمع يبأ نب دمحم نب ميهاربإ نب ركب يبأ نع
 ىبحي انأ « مئادلادبع نب دمحأ انأ « رمع يبأ نب هللادبع نب ميهاربإ زعلا نبا

 نع « يحلطلا دمحم نب ليعامسإ مساقلاوبأ انأ « يفقثلا دعس نب دومح نبا

 . هفلؤم

 : [ مايقلا يف صيخرتلا باتك امأو ] 9

 مامالا اهفلؤم ىلإ راكذألا يف ةراملا ديناسألاب هيورأف : هللا همحر  يوونلل

 - هللا همحر - يوونلا

 : [ كلام بهذم مالعأ ةفرعمل كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت امأو ] 0

 . اهفلؤم ىلإ عالالا يف مدقتملا دنسلاب هيورأف : ضايع يضاقلل
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  [ "0١كلام نبا لیهست امأو [ :

 . كلام نبا ةيفلأ يف مدقتلا دنسلاب هيورأف وحنلا يف
 : [ كلام أطوم ىلع كلاسلا بیترت امأو ] "0"

 لئاسم يف فاصنالا يف مدقتلا دنسلاب هيورأف : يبرصعلا ركب يسبأ يضاقلل

 . اهفلؤم ىلإ فالخا
 : [ دیهمتلا حرش دیدستلا امأو ] ۳

 « ةنس نب دمحم نع « خاص خیشلا نع هيورأف : يقافقسلا يلع نب نيسحل
 نع « يلمرلا سمشلا نع « يجافخلا باهشلا نع ‹ فيرشلا يالوم نع

 نع « يدشرملا ميهاربإ نب دمحم نع ۰ دهف نب رمع نع « ايركز يضاقلا
 رمع نب جاجحلا نب هللادبع نع ۰ يشرقلا يفاكلادبع نب يلع نب دمحم
 . هفلؤم نع + يرغشاكلا

 ی امأو ] ٤

 : [ ةرخآلا يف ىلات هللا ىلإ رظنلاب قيدصتلا باتک و ] ۵

 قاحسإ ىبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يرجآلل

 دمحم نب ىلع نسحلاوبأ انأ , روقنلا نب دمحم نب هللادبع ركبوبأ انأ ۰ یلبرألا

 . هفلوم يرجآلا نيسحلا نب دمحم

 : [ ةعبرألا ةمئألا دیناسلا لاجر يف ةعفنملا ليجعت امأو ] ٦
 . ةباصإلا يف ةمدقتملا ديناسألاب هيورأف : رجح نبا ظفاحلل
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 : [ ايؤرلا امأو ]۷
 . هاش نبال بیهرتلاو بیغرتلا يف مدقتلا دنسلاب هيورأف : نيهاش نبال

 : [ ریجولا راصتخا يف ريجعتلا امأو ] -۸
 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ بیهرتلاو بیغرتلا يف مدقتلا دنسلاب هيورأف

 . هفلؤم نع ۰ يخونتلا قاحسإ يبأ
 : [ مالعألاو ءامسألا نم نآرقلا يف مهبأ امل مالعالاو فيرعتلا امأو ]
 نبا ىلإ يرذنملا ظفاحلل بيهرتلاو بيغرتلا يف مدقتملا دنسلاب هيورأف

 رمع نب ميهاربإ نب ناميلس نيدلا سيفن نع « ‹ يجرشلا نيزلا نع عبیدلا
 هيبأ نع <« ‹ يخامشلا روصنم نبريخلا يبأ نب دمحأ نع « هيبأ نع « يولعلا

 فسوي نب / نسحلا يلع يبآ نع < ‹ يردنكسألا يدهم نب ىيحي نع ()

 نباو (ح) يليهسلا هللادبع نب نمحرلادبع مساقلا يبأ هفلؤم نع ۰ بتاكلا
 يلع يبآ نع « رجح نبا ظفاحلا نع < ‹ يواخسلا ظفاحلا نع هيوري عبيدلا
 , دانم نب حتفلا يبأ نب معنملادبع انأ « قاحسإ يبأ نب سنوي نع يودهلا

 . يليهسلا نع
 : [ حيحصلا عماجلا باوبأ ىلع حيباصملا قيلعت امأو ] ۰

 ‹ ينالفلا اص خيشلا نع هيورأف : ينيمامدلا ردبلل يراخبسلا حيحص ينعي
 رمع نع ۰ يروهجالا يلع نع « فيرشلا يالوم نع « ةنس نب دمحم نع
 دمحم نب دمحأ نيدلا فرش نع < ؛ يطويسلا ظفاحلا نع « يئاجلألا نبا

 يوحنلا يراصنألا مساقلا يبأ نب رداقلادبع نيدلا يح ةمالعلاو يليقعلا
 . هفلؤم نع « امهالك ةكم یضاق يكملا

 : [ ريسفتلا باتك امأو 1-0
 نب هللادبع خيشلا ىلإ ليلكإلا يف ةمدقتملا ديناسألاب هيورأف : قازرلادبعل

 دمحم خيشلا نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم سمشلا نع « يرصبلا ملاس
 نب دمحأ نب دمحم مجنلا نع ۰ يروهنسلا دمحم نب ملاسو ظعاولا يزاجح
 , رجح نبا ظفاحلا نع « ةزمح نب دمحم لامكلا يبأ نع ۰ يطيفلا يلع



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سر

 يدنسلا مام ال

 « ليمت نب دمحم نب دمحم نب دمحم رصنوبآ انأ ٠ يبهذلا نب ةريره يبآ نع

 ملسلا نب يلع انأ « ركاسع نب نسحلا نب يلع مساقلاوبأ انأ « هدج نع
 دمحم ركبوبأ يدج انأ « ديدحلا يبأ نب دحاولادبع نب دمحأ انأ ؛ يملسلا
 دمحم انأ « رشب نب فسوي نب دمحم انأ « ديدحلا يبأ نب نامثع نب دمحأ نبا
 . قازرلادبع انآ « ىنارهطلا دامح نبا

 : [ ريسفتلا باتک امأو ]
 يطيغلا دمحآ نب دمحم مجنلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : ييايرفلا نب دمحم

 نع « رجح نبا ظفاحلا نع « یطابتسلا دمحم نب قخادبع فرشلا نع

 نسحلا نع ۰ دعس نب دمحم نب ىبحي انأ « ديمحلادبع نب ركب يبأ نب دمحأ
 نب يلع نسحلاوبأ انأ « هعافر نب هللادبع دمحوبأ انأ « حابصلا نب ىيحي نبا
 نب هللادبع نب دمحأ انآ « ساحنلا رمع نب نمحرلادبع انآ « يفلخلا نسحلا
 نب دمحم نب هللادبع انأ « تومصلا بويأ نب دمحو دقانلا قاحسإ نب يلع
 . يبايرفلا فسوي نب دمحم انأ « میرم يبأ نب ديعس
 : [ ريسفتلا باتك امأو ] "6

 نيدلا ءالع نب دمحم سمشلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : ديمح نب دبعل

 نع « يكملا رجح نب دمحأ باهشلا نع « يروهنسلا دمحأ نع « يلبابلا
 يلع نسحلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يطابنسلا قحلادبع فرشلا
 « يمخللا زيزعلادبع نب ىسيع انأ « ةزمح نب ناميلس نع « دما يبأ نبا
 ‹ هيوصفح نب ليعامسإ نب دمحم نع « يناعمسلا نب دمحم نب دعس يبأ نع

 نب هللادبع دمحوبأ انأ « مثیبلا يبأ نب دمصلادبع نب دمحم تاكربلاوبأ انآ
 . ديمح نب دبع انآ « ميزخ نب ميهاربإ انأ « نيعأ نب دمحأ

 : [ ريسفتلا باتك امأو ] 4

 خيشلا نع ينالفلا خاص خيشلا نع هيورأف : متاح يبآ نب دمحم يبأل

 نب دمحم نع يميجعلا نسح خيشلا نع يعردلا ناميلس يالوم فيرشلا

 نع يطيغلا دمحم مجنلا نع يكبسلا ليلخ نب دمحأ نع يلبابلا نيدلا ءالع



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 نب دمحم نب دمحم نب هللادبع نع رجح نبا ظفاحلا نع يطابتسلا قشادبع
 نسحلا يبأ نع يربطلا ركب يبأ نب دمحم نب ميهاربإ انأ يروباسينلا ناميلس
 يبأ نب , نمحرلادبع مساقلاوبأ انأ رصان نب دمحم لضفلاوبأ انأ ريقملا نبا
 سيردإ نب دمحم متاح يبأ نب نمحرلادبع دمحموبآ انآ يبأ انأ هدنم نب هللادبع

 . يزارلا
 : [ ريسفتلا باتك امأو ] 6

 ءالع نب دمحم ىلإ م دقتملا دنسلاب هيورأف : يربطلا ريرج نب دمحم رفعج يبأل
 ةفادبع نب فسوي ديسلا نع يبلشلا دمحم نب دمحأ نع يلبابلا نيدلا
 نع يدنشقلقلا دمحأ نب يلع نب ميهاربإ نيدلا ناهرب نع ينويمرألا

 نع يودهلا زیزعلادبع نب دمحأ نب دمحم يلع يبأ نع رج نبا ظفاحلا
 انأ ينوباصلا نب دومحم نب يلع نسحلا يبأ / نع قاحسإ يبأ نب سنوي (۲۱/ب)

 لضفلا يبأ نع ٠ ‹ يزارلا باطخلا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم انآ « يفلسلا
 يبأ نع ٠ ‹ بيصحلا نب هللادبع نب بيصحلا نع « يدعسلا دمحأ نب دمحم
 . يربطلا رفعجوبأ انأ « يناغرفلا دمحم نب هللادبع نب دمحم
 : [ ريسفتلا بانك امأو ] ۹

 نع « ةنس نب دمحم نع « ينالفلا اص خيشلا نع هيورأف : يروثلا نايفس نع

 نمحرلادبع نب دمحم نع « هتزاجإب هللادبع نب دمحم فيرشلا يالوم
 رداقلادبع نع « رجح نبا ظفاحلا نع < ؛ يطويسلا ظفاحلا نع ۰ يمقلعلا
 نب ىلع نب دمحأ انأ « يبهذلا ظفاحلا طبس يقشمدلا يلع نب دمحم نبا
 نأ دارم بيطخ حتفلا يبأ نب ليعامسإ نب دمحم انأ « يرئازجلا نسحلا
 دمحم نب هللا ةبه مساقلا ابأ انآ « يدادغبلا ةحلط نبا يلع نب ة ةزمح نب يلع
 انأ « ناليغ نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحم انآ « نيصحلا نب دحاولادبع نبا
 ان يبرحلا نيسح نب قاحسإ ان يعفاشلا ميهاربإ نب هللادبع نب دمحم

 . يروثلا نايفس نع « يدهنلا دوعسم نب ىسوم ةفيذحوبأ

 يدنسلا مامإلل



 : [ ريسفتلا باتک امأو ]۷
 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : ةنييع نب نایفس نع

 اديعو انأ ۽ ةزمح نب ناميلس نع ؛ ديمحلادبع نب ركب يبأ نبا دمحأ
 . يفقثلا دمحأ رهاط يبأ نب ر رهاز انأ , يسدقملا دحاولادبع نب دمحم

 يا نسحلا ني دمحأ ني نمحرلادبع نأ لالا كلما دبع ني نیس
 ميهاربإ نب دمحم رفعجوبأ انأ « سارف نب دمحأ نب ميهاربإ نب دمحأ انآ

 . ىموزخملا نمحرلادبع نبا ديعس انأ « يليبدلا
 : [ زج يف كلام نع يورملا ريسفتلا امأو ] ۸

 نیدلا جات نع ۰ رفس ديعس دمحم نع < ينالفلا اص خيشلا نع هيورأف

 باهشلاب فورعملا يدنفألا دمحأ نع ۰ يميجعلا نسح نع « يعلقلا
 نبا ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا نع « يمقلعلا ناهربلا نع « يجافخلا
 يدركلا رمع نب نسحلا نع « يداهلادبع نب دمحم تنب ةمطاف نع « رجح
 انآ « ينارادلا نسح نب نمحرلادبع انأ « ةزمح نبا دمحم نب مركم انأ
 يلع انآ « العلا يبأ نب دمحم نب يلع انآ « يوقلادبع نب دمحم نب هللا رصن

 وهو يباعجلا ملس نب رمع نب دمحم ركبوبأ انأ « زازرلا دواد نب دمحأ نبا

 . هل عماجلا
 : [ ريسفتلا باتك امأو ] 59

 ناميلس يالوم فيرشلا خيشلا نع « خاص خيشلا نع هيورأف : دينسل
 نيدلا ءالع نب دمحم سمشلا نع < « يميجعلا نسح خيشلا نع < ؛ يعردلا
 نع <« ‹ يكملا رجح نب دمحآ نع < ‹ يكلاملا يروهنسلا دمحأ نع < « يلبابلا

 يزغلا نب جرفلا يبآ نع « ‹ رجح نبا ظفاحلا نع < ‹ يراصنألا ايركز يضاقلا

 نع « يفلسلا نع « حاور نب باهولادبع نع « « قاحسإ يبأ نب سنوي نع
 نب هللادبع نب دمحأ ان ربلادبع نب رمع يبأ نع <« ‹ ديلت يبأ نب نارمع يبأ

 دمحم ان رحب نب كلملادبع نب بارضلا نب دمحم نب ليعامسإ يلع نب دمحم
 . هب دواد نبا دينس انث غياصلا ليعامسإ نبا

 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام الت

 . دواد نب نيسحلا همساو بقل ارغصم نونو ةلمهمب دینسو

 : [ ريسفتلا باتك امأو ] ٠

 يلبابلا نیدلا ءالع نب دمحم ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : هیوهار نب قاعسال

 نب فسوی لامجلا نع ۰ يفنحلا يريرحنلا دمحم نب هللادبع نب نیزلا نع

 نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يراصنألا ايركز يضاقلا هيبأ نع « ايركز

 ؛/ ريقملا نسحلا يبأ نع « قاحسإ يبأ نب سنوي نع < ‹ يلضافلا يلع يبأ (۲۲/)

 نع « هدنم نب هللادبع يبآ نب مساقلا يبأ نع « « رصان نبا لضفلا يبآ نع

 ديزي وبأ انآ « يدادحلا نيسحلا نب دمحم انأ « يرطنقلا زيزعلادبع نب دمحم

 فورعلا يلظنحلا دلخ نب ميهاربإ نب قاحسإ انأ « دلاخ نب ىيحي نب دمحم

 . هيوهار نباب
 : [ ريسفتلا باتك امأو ] ١"

 نب دمحم ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يرارلابارقلا نب دمحأ دوعسم يبأل

 نب دمحن سمشلا نع « يدايزلا ىيحي نب يلع نع « يلبابلا نيدلا ءالع

 هللاديبع نب دمحم يبأ نع < « رجح نبا ظفاحلا نع « يواخسلا نمحرلادبع

 انأ « يتللا نب اجنلاوبآ انأ « راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ نع < ‹ يسدقلا

 « هدنم نب قاحسا نب دمحم نب باهولادبع انآ ۰ يفقثلا نسحلا نب دوعسم

 . هب دوعسموبأ انأ « هدنم نب ىيحي نب نمحرلادبع انآ « يبآ ان

 : [ دلسملا ريسفتلا امأو ] ۲

 ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يناهفصألا هيودرم نب ىسوم نب دمحأ ركب يبأل

 انأ . يح اصلا ديمحلادبع نب ركب يبأ نب دمحأ نع « « رجح نبا ظفاحلا

 نب دمحم انأ « يسدقلا دحاولادبع نب دمحم ايضلا انأ « ةزمح نب ناميلس

 دمحأ انأ « ميهاربإ نب اجر نب دمحم ريخلا يبأ نع « مساقلا يبأ نب دمحم

 . هيودرم نبا انأ ‹ يناوكذلا نمحرلادبع نبا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 : [ ريسفتلا باتك امأو ]۲

 « رفس ديعس دمحم نع « ينالفلا خاص خیشلا نع هیورآف : ةداتق نع

 نیدباعلا نیز نع  يميجعلا نسح خيشلا نع « يعلقلا نيدلا جات نع
 يرمعلا دمحم دنسلا رمعلا نع ؛ يراصحا نع « ميهاربإ ماقم مامإ يربطلا

 يبأ نب سنوي نع « يزغلا نب جرفلا يبآ نع « رجح نبا ظفاحلا نع
 انأ , رصان نب لضفلا يبأ نع « ريقملا نب نسحلا يبأ نع « قاحسإ
 انأ , هللادبع نب دمحم روصنموبأ انأ « هدنم نب هّلادبع يبأ نب مساقلاوبأ
 نوراه نب ىسوم ىسيعوبأ ان فاحصلا ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ يلعوبأ

 ‹ نمحرلادبع نع « نابيش ان يزورملا دمحم نب نيسح انآ ؛ يسوطلا
 . ةداتق نع

 : [ ريسفتلا باتك امأو ] 4
 انأ « هدنم نب مساقلا يبأ ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ةيلاعلا يبأ نع

 ان زازبلا مي ميهاربإ نب هللادبع نب دمحم انآ « ينابيشلا دحاولادبع نب زیزعلادبع

 نب ديعس نب دمحم انأ ۰ ينيوزقلا قاحسإ نب فسوي نب بوقعي ورمعوبأ
 يبأ نع ۰ سنأ نب عيبرلا نع « يزارلا ناهام نب ىسيع رفعجوبآ ان قباس
 يحايرلا عيفر ةيلاعلا

 : [ ريسفتتا ب باتك امأو ] 0
 انأ « يبأ انأ « هدنم نب مساقلا يبا ىلإ مدقتملا دنسلاب اضيأ هيورأف

 يبأ نبا ان دابع نب لبش ةفيلح وبأ ان ديعس نب ىسوم ان ميكح نب ورمعوبأ

 : [ريضتلا باتك امو ] ۷

 انأ « هدنم نب مساقلا يبآ ىلإ مدقتلا دنسلاب هیوراف : محارم نب كاحصلا نع
 ان < يربنعلا ىسوم نب دمحم نب دمحأ انأ « يناقرطابلا دمحأ نب دحاولادبع

 يدنسلا مامإلل



 مجد
 ج ج ص

 يدنسلا مامإلل

 نب نسا نب يلع نب دمحم ان « شارخ نب بيبش نب هللادبع مساقلاوبأ
 . محازم نب كاحضلا نع « ناميلس نب ديبع نع < « دلاخ نب لضفلا ان قيقش

 : [ ريسفتلا باتك امأو ]
 انأ « يبأ انأ « هدنم نبا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : ةدابع نب حور نم (۲۲/ب)

 / . ةدابع نب حور رهزألا وبآ انأ « ناطقلا نيسحلا نب رکبوبآ

 : [ ريسفتلا باتك امأو ] كفوا

 دمحن نع < ينالفلا حلاص خيشلا نع هيورأف : سالفلا يلع نب ورمع نع

 ؛ يجافخلا باهشلا نع « هللادبع نب دمحم فيرشلا يالوم نع « ةنس نبا

 دمحأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع < ‹ يطويسلا نع < ‹ يمقلعلا ناهربلا نع

 انأ « يراخبلا نب رخفلا انأ ۰ يزلا جاجحلاوبأ انأ « قحلادبع نب يلع نبا

 نب نسحلا انآ « يراصنألا يقابلادبع نب دمحم انآ « ذزربط نب دمحم نب رمع

 نب رمع انآ « ليعامسإ نب يلع انأ « رفظلا نب دمحم انآ « يرهوجلا يلع

 . سالفلا ىلع
 : [ ةبيش يبآ نب ركب يبأ ريسفت امأو ] 5

 نسح نع « يعردلا ناميلس يالوم فيرشلا نع « حلاص خيشلا نع

 « مئادلادبع نب ناميلس نع < « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع < ‹ يميجعلا

 نع ۰ يراصنألا ايركز يضاقلا هيبأ نع < ‹ ايركز نب فسوي لامجلا نع

 يجانصلا يلع نب هللادبع انأ « يزغلا نبا جرفلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا

 انأ « نودمح نب لضاف نب يلع انآ « يسيقلا ميركلادبع نب يدابلادبع انأ

 انآ « دواد يبأ نب هللادبع نب دمحم انأ « بيطخلا نسحلا نب رصان حوتفلاوبأ

 دمحا نب دمحم ان يركسعلا قيشر نب نسحلا انآ « يقزوجلا ميهاربإ نب يلع

 . ةبيش يبأ نب ركب يبأ نع « العلا نبا
 ١ : [ ريسفتلا باتك امأو ] ٠

 نيدلا ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا نع هيورأف : مالس نب ىيحيل

 ءالع نب دمحم نع « يميجعلا نسح خيشلا نع « هيبأ نع « يجاجزملا



 دباع دمحم ديناس نم دراشلارصح ل «( 1 (

 يدنسلا مامإلل

 نب دمحم مجنلا نع « يكبسلا ليلخ دمحأ باهشلا نع 3 یلبابلا نيدلا

 يلع يبأ نع 0 هدج نع « ىطانرغلا نايح ىبأ نب نايح نب دمحم نايح یبآ

 نب دمحم ان هللادبع نب دمحأ ىبأ انأ 3 دمحأ نب دمحم هدج نع 5 ىجابلا

 ان دايز نب دمحا ان زارخلا نباب فورعملا يناوريقلا يسرافلا دمحم نب دمحأ

 : [ ةيطع نباريسفت امأو ] 41
 يالوم نع « ةنس نب دمحم نع « ينالفلا اص خيشلا نع هيورأف

 ظفاحلا نع « ىئاجلألا رمع نع ‹ هتزاجاب هللادبع نب دمحم فيرشلا

 نب نيدلا ريثأ نع « هدلاو نع « ينيقلبلا رمع نب خاص نع « يطويسلا

 انآ ‹ نايح نبا هدج نع « نایح نب دمحن نع <« ‹ رجح نبا ظفاحلا نع

 دمحآ نب يلع نسحلا يبأ نع 2 يرعشألا رماع يبأ يضاقلا نب | نسخ اوي

 ري ظفاحلا نع + صوحألا نب يلع يبأ نع « هدج نع « نايس نب دمو

 : [ ريسفتلا بانک اماو ] "4

 قاحسإ نب دمحم هللادبع يبأ نب نمحرلادبع مساقلاوبأ انأ « ظفاحلا رصان

 نب رمع انأ « ديشرخ نب هللادبع نب ميهاربإ انأ « يدبعلا ىيحي نب دمحم نبا
 . عيكو ان « يناسحلا ليعامسإ نب دمحم ان ؛ ناطقلا يلع نب دمحأ



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 جج ج
 يدنسلا مامإلل حک سس

 : [ ريسفتلا باتک امأو ] "8

 هللادبع نب دمحم انأ « يدبعلا قاحسإ نب دمحم نب نمحرلادبع مساقلاوبأ

 . خيشلا يبأب (۲۳/۷)
 : [ ريسفتلا / بانک امأو ] 84

 نم هيفو هنع يذسلا ناورم نب دمحم ةياور يبلكلا بئاسلا نب دمحم ماشه يبآ نع
 ‹ یدبعلا مساقلا یبآ ىلإ مدقتملا دانسالاب هيورأف : يبلكلا نبا ريغ نع هتادايز
 نب دمحم نب هللادبع انأ « باهولادبع نب دمحأ نب دمحم نب هللادبع انآ
 فسوي نب دمحم ان [ هتسيب لهأ نم ] يتسيبلا زمره نب دمحا ان « دادرمهس
 مساقلاوبأو (ح) ناورم نب دمحم ان « يزارلا هللادبع نب ماشه انث ارفلا

 يمشابلا جرف نب دمحأ رفعجوبأ ان ناطقلا يسيقلا نسحلا نب يلع نب دمحم
 . ناوورم نب دمحم ان يرقملا يدزألا نابهص نب رمع نب صفح رمعوبا ان
 : [ ريسفتلا باتك امأو ] 0

 انأ « يدبعلا مساقلا يبأ ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ريشب نب ميشه نع
 دايز ان دينجلا نب دمحم نب نيسحلا نب دمحأ انأ « يسخرسلا دمحأ نب رهاز
 . ریشب نب میشه ان بويا نبا
 : [ ريبكلا ريسفنلا اماو ] "5

 ناميلس نب دمحأ ديسلا نع هيورأف : يسرملا لضفلا يبأ نب هللادبسع يسبأل

 رهاط نب ىلع نب هللادبع دمحم يبأ نع « يشكارملا ديعس نب دمحم هللادبع
 ميعنلا يبأ نع ۰ راصقلاب ريهشلا مساق نب دمحم هللادبع يبأ نع ۰ ينسحلا
 نيقس نمحرلادبع ديز يبأ مامإلا نع « يدنجلا هللادبع نب ناوضر



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلارصح سس( 1 (

 يدنسلا مامإلل

 يبآ نع ۰ ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا نع « يدنشقلقلا نع « يمصاعلا

 : [ ريبكلا ربسفتلا اماو ]-۲۷

 روكذملا دنسلاب هيورأف : يشاوكلا نسحلا نب فسوي نب دمحأ سابعلا يبأ قفوملل

 . امهفلؤم ىلإ ةرصبتلاب ىمسملا ريسفتلا يف

 : [ ةثالثلا ريسافتلا امأو ] -۸
 ديسلا نع ۰ يجاجزملا فسوي خيشلا نع اهيورأف : نايح يبأ ةمالعلل

 « يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحآ

 . فلؤملا نايح ىبأ هدج نع

 : [ يبطرقلا ريسفت امأو ] 4

 ايركز يضاقلا ىلإ مدقتملا دانسإلاب هيورأف : ًادلجم نیرشم وحن وهو

 يضاقلا نع « يفنحلا تارفلا نب ميحرلادبع زعلا نع « يراصنألا

 . هفلؤم نع « ريبزلا نب رفعج يبأ نع « ةعامج نب زيزعلادبع
 : [ يزارلا رخفلا ربسفت امأو ] ۰

 نع « ينيوزقلا نیدلا جارس نع « يدابآزوریفلا يوغللا نیدلا دجم نع

 دمحم ركب يبأ نیدلا فرش نع « ينازاتفتلا هللادبع نب دمحم ركب يبآ يضاقلا
 حلاص خيشلا نع « ادج ايلاع هيورأو « (ح) هفلؤم نع « يورملا دمحم نبا

 . روكذملا هدنسب يدابأزوريفلا



 ) 7 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 لیعامسا نب دمحأ نب دمحم نب رمع نیدلا مجن ربسفت امأو ]0۱
 : [ يفسنل دلا

 دحاولادبع نب دمحأ نب ىلع رخفلا نع « ىغارملا ةليمأ نب ديزم نب نسحلا

 ميركلادبع نب ميحرلا نع « رفظملا يبآ نع « يراخبلا نباب فورعملا

 . هملؤم نع « هدلاو نع « یناعمسلا

 : [ دادحلا يلع نب ركب يبأ نيدلا يضر حلاصلا هيقفلا ربسفت امأو ] 97
 ديسلا هيبأ نع « ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا يالوم نع هيورأف

 فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا نع « لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس

 دمحم انأ ٠ يجرشلا نيزلا نع « عبيدلا نبا ظفاحلا نع « لدهألا نيسح نبا

 نع « اضيأ هيوري رهاطلا ديسلاو « (ح) هفلؤم هب انأ . ناعوش نب رمع نبا

 ميهاربإ نب دمحم قيدصلا نب دمحمو يفنحلا يبترقلا ديجلادبع ركب يبأ

 انأ ‹ يفنحلا يبترقلا ميلعلادبع نب مساقلاوبأ انآ « الاق يفنحلا صاخلا

 مساقلا يبأ نب دمحم يخأ انأ « يبترقلا مساقلا يبأ نب ميلعلادبع يدلاو

 . هفلوم نع « ناعوش نب رمع نب دمحم نع « يبترقلا

 : [ شاقنلا ريسفت امأو ]
 ناميلس نيدلا سيفن نع « يجرشلا نيزلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف

 يبأ نب دمحأ نيدلا باهش نع « هيبأ نع « يولعلا رمع نب ميهاربإ نبا

 هللادبع يبأ مامإلا نع « ريخلا يبأ هدلاو نع 6 يخامشلا روصنم نب ریضا

 خیشلا نع « دمحآ نب هللادبع دمحم يبآ نع « حابصم نب دمحآ نب دمحم

 ‹ يلماحا يضاقلا نع ۰ يخركلا دمحأ نب نسحلا خيشلا نع « يزجسلا

 . - هللا همحر - شاقنلا نسحلا نب دمحم ركب يبأ مامإلا هفلؤم نع



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالل

 : [ يزج نبا ریسفت امأو ] 6

 فيرشلا نع و م س یک ينال دولا دم نع « هیوراف

 ا ني لمح ني رم نخ  يرتلا دمحأ نب ديعس نع ؛ هروداقب

 دمحم هللادبع ىبأ نع ۰ یسنتلا هللادبع نب دمحم هيبأ نع « يسنتلا ليلجلادبع
 دمحم رسفملا هدلاو نع ۰ دمحأ نب دمحم نب هللادبع نع « ديفحلا قوزرم نبا
 . يزج نب دمحأ نبا

 : [ يبلاعثلا ديز يبأ نمحرلادبع ىلاعت هللا يلو ريسفت امأو ] 0100
 دمحم نب ناميلس فيرشلا نع < ينالفلا خاص خيشلا نع < ‹ اضيأ هيورأف

 ‹ دمحأ نب ديعس همع نع « يرقلا دمحأ نع « دمحم فيرشلا يالوم نع

 . هفلؤم نع « قورز
 : [ أطوملا بيرغ ريسفت باتك امأو ] 7

 يركز يضاقلا نع ؛ مرتبه نع ٠ يروهجألا يلع نع »فرش

 حد سی دمع يل نع بی

 . شفخألا نع < « هيقفلا

 : [ عيرفتلا باتک امأو ] -۷
 يالوم نع ةتس نب دک نع ؛ ينالفا حام شا نع ديور

 نع ۰ ؛ يلع نب رفعج نع ٠ دعس نب دمحم نب یی نع ' ‹ يروباسينلا دمحم

 سابعلا يبأ نع ۰ بهوم نب هلادبع نب يلع نع < « لاوكشب نب مساقلا يبأ



 يدنسلا مامإلل

 نب ددسلاو یئاطلا دمحم نب ىلع نع « يرذعلا سنأ نب رمع نب دمحآ

 هفلؤم يرصبلا بالحلا نب هللاديبع مساقلاوبأ انأ ۰ الاق يرصبلا دمحأ
 . ىكلاملا

 : [ ةلزعلاو درفتلا باتك امأو ] 4

 نب دمحم بلاغوبأ انأ « ةبتاكلا ةدهش نع « يليجلا رداقلادبع خيشلا نبا

 : [ ايندلا يبأ نبال رابتعالاو ركفتلا باتك امأو ] 5
 ىخونتلا قاحسإ ىبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف

 e . . () 1 ع

 انأ « ةكرب نب دمحأ نب كرابلا انآ « ذزربط نبا انآ « يراخبلا دمحا نب يلع

 . هفلؤم نع « ناوفص نبا انأ « نارشب نبا انأ ٠ نسحلا نب مصاع
 : [ عضاوتلا باتكو ىوقتلا بانک امأو ] ٠

 قاحسإ يبأ ىلإ مدقتملا دنسلاب امهيورأف : ًاضيأ ايندلا يبأ نبال امهالك
 نب دوعسم انأ « ىتللا اجنملا يبأ نع « بلاط يبأ نب دمحأ نع « يخونتلا

 دمحم نب نسحلا انأ « قاحسإ نب دمحم نب باهولادبع انآ « يفقثلا نسحلا
7 

 . هفلؤم نع « ىنانبللا دمحم نب دمحأ انأ « هوي نبا

 يبأ نب هللادبع نب ميهاربإ - مجارتلا بتك يف امك - دمحأ دعبف أطخ هنأ كشالو لصألا يف اذك (۱)

 . - هللا مهمحر - رجفلا نم ةخيشملا عمس نمف ( ۷۸۰ ت ) يسدقلا رمع

 (۲۶۳/۲) دشرألا دصقلاو ۰ ( دنهلا 1۲۸۸/۱) رمغلا ءابناو (۳۰/۳) هنماکلا رردلا : رظنا

 (۱۳۹۳ مقر/۱۵۱/۵) رمحألا جهنلا يف يميلعلاو ( ۰ ص ) دضنلا رهوجلا يف يداهلادبع نباو

 . اهریغو



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح 1 (
 ي سس ج هه يي

 يدنسلا مامالل

 : [ لكوتلا باتک امأو ] ۰
 دمحآ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : ايندلا يبأ نبال

 نب نمحرلادبع انأ ۱ يدئارجلا بوقعی نب دمحم انآ ١ يسدقملا ركب يبأ نبا
 انأ رطبلا نب دمحأ نب رصن باطخلاوبأ انأ « يرُج انأ ۰ يفلسلا طبس يكم
 . ايندلا يبأ نبا هفلؤم نع ‹ ناوفص نبا انأ « نارشب
 : [ ثيدحلا حلطصم يف يوونلا بيرقت امأو ] - ۲

 زيزعلادبع نب ركب يبآ نع ٠ رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف
 . يوونلا انأ 2 هدج نع <« ةعامج نب هللا دعس نب ميهاربإ نب دمحم نبا
 : [ بيذهتلا بيذهت بيرقت امأو 0"

 باهش فا ىلإ قباسلا دنسملاب هيورأف ١ ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل
 ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ نيدلا

 : [ يصقتلا بانک امأو ] كرز
 وأ ناك ًالوصوم ةعوفرملا ثيداحألا نم أطوملا يف ام عيمج وهو ريلادبع نسب رمع يبأل

 , رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : كلام خویش ىلع ًابترم ًاعطقتم
 1 الاق طارخلا نب دمحم نب دمحأ نيدلا جاتو يخونتلا قاحسإ يبأ نع

 رز نب يع نبدسح هام الکل ماس نب نامیاس عيولاو

 لع ني رج نب بلاط يأ نم ياع باو ١ شوش لار ٠ جا

 يكمل نابلس نب دمحم ني دمحم نب هللادبع دمحموبأ بناب ۷

 ركب يبآ ظفاحلا نع « يربطلا دمحأ يبآ ماقلا مامإ يضرلا نع < « ًاهافش
 نب دمحم هللادبع يبأ مكاحلا ىلع تأرق : لاق يدسم نب فسوي نب دمحت

 نمحرلادبع ناورموبأ انأ « ينينلبلا نباب فورعملا يراصنألا دمحم نب دمحأ

 (؟ع/أ) ان



 ) 3 سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام الت

 نبا انآ « يناسغلا يلعوبآ ظفاحلا انأ « نامزق نب كللادبع نب دمحم نبا
 . هب ربلادبع

 : [ لکشلا زييمتو لمهلا دييقت امأو ] ۰۵
 ديناسألاب هيورأف : ينايجلا يناسفلا دمحم نب نيسحلا يلع يبأ لیلجلا ظفاحلل

 سيفن نع « يجرشلا نع « عبيدلا نبا ظفاحلا ىلإ ليزنتلا راونآ يف ةقباسلا
 نيدلا باهش نع « هيبأ نع ۰ يولعلا رمع نب ميهاربإ نب ناميلس نيدلا
 هللا ةبه نب يلع نسحلا يبأ نع « هيبأ نع « يخامشلا ريخلا يبأ نب دمحأ
 نع « ىفلسلا دمحم نب دمحأ رهاط ىبأ ظفاحلا نع « هتياورب ىعفاشلا
 ۱ . هفلوم نع « يلهابلا دمحم نب دمحم هللادبع يبآ خيشلا

 ٠5" ] عاونألاو ميساقتلا امأو [ :

 ىلع سيل عرتخم بيترت ىلع بترم وهف نابح نبا حيحصب فورعملا
 ةمألا يدتقمو ةمئألا مامإ انخيش ىلع هلوأ تأرقف ديناسملا ىلع الو باوبألا

 يف ينزاجأو - ىلاعت هللا هاقبأ - ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا نيدلا هيجو

 رمع نب ىيحي نب ناميلس ديسلا نيدلا سيفن هدلاو نع « يوري وهو هعيمج
 نب ىيحي نب ناميلس ديسلا دنسلا ىلاع ةمالعلا هخيش نع « لدهألا لوبقم

 نمحرلادبع نب هللادبع دنسلا ىلاع ةمالعلا هخيش نع « لدهألا لوبقم رمع
 دمحأ نيدلا يفص نع ٠ يناروكلا ميهاربإ خيشلا نع « يولعاب هيقفلا اب
 نع « ىلمرلا دمحأ نب دمحم سمشلا نع « ىشاشقلا ىندملا دمحم نبا

 تارفلا نباب فورعلا میحرلادبع نیدلازع نع ‹ يراصنألا ایرکز يضاقلا

 فرش ظفاحلا نع « يحينملا ةفيلخ نب دومحم انثلا يبأ نع ۰ يفنحلا يرهاقلا

 فورعلا نيسحلا نب يلع يبأ نع « يطايمدلا فلخ نب نمولادبع نيدلا
 نيسحلا يبأ نع ۰ يروزرهشلا نسحلا نب كرابلا مركلا يبأ نع « ريقملا نباب
 رادلا رمع نب يلع نسحلا يبأ ظفاحلا نع « هللاب يدتهملا يلع نب دمحم

 حلاص خيشلا ققحا انخيش نع « اضيأ هيورأو « (ح) نابح نبا نع « ينطق
 ‹ يدنسلا تايح دمحم خيشلا نع « رفس ديعس دمحم خيشلا نع ۱ ينالفلا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالل

 نع < « يرفعجلا یسیع خیشلا نع يرصبلا ملاس نب هللادبع خیشلا نع

 نع <« ‹اضيأ هيوري ينالفلا خاص خیشلاو . (ح) يروهجألا يلع خیشلا

 رونلا نع « يروهجالا يلع نع « فیرشلا يالوم نع « ةنس نب دمحم
 حالصلا نع « « يبلخا لبقم نب دمحم نع < « يطويسلا لالخا نع < « يقارقلا

 نبا زیزعلادبع نع ۰ رکاسع نب لضفلا يبأ نع ۰ يسدقلا رمع يبآ نبا
 دمحم متاح يبآ هفلؤم نع ٠ يناجرجلا ديعس يبأ نب میت نع < يورپلا دمحم

 ّلك يوري يطويسلا نيدلا لالجو ايركز يضاقلاو « (ح) يتسبلا نابح نبا
 لضفلا مأو يخونتلا قاحسإ يبأ خيشلا نع « رجح نبا ظفاحلا نع « امهنم
 نع « امهالك ناطلس نب قاحسإ نب ميهاربإ قاحسإ يبآ خيشلا تنب ةجيدخ
 (٤۲/ب) نسحلا يلع يبأ نع « دارزلا نب اجیبلا يبأ نب / دمحأ نب دمحم هللادبع يبآ
 ديعس يبأ نب ميت انأ « دمحم نب زعلادبع حوروبآ انآ « يركبلا دمحم نبا
 « ةنس نب دمحم نع « اضيأ هيوري ينالفلا خاص خيشلاو « (ح) يناجرجلا
 دمحم نع « يجافخلا باهشلا نع « هللادبع نب دمحم فيرشلا يالوم نع

 نب دمحم نب نمحرلادبع نع « ايركز يضاقلا نع  يلمرلا دمحأ نبا
 نع لوألا دلاو نع <  امهالك يكملا دهف نب رمع ظفاحلاو يدشرملا ميه اربإ

 نع يدشرلا ركب يبأ نب دمحأ نب ميهاربإ نب دمحم نساحنا يبأ نيدلا لامج
 ۰ ينيسحلا رفظملا نب يلع نب ميهاربإو يوفصلا هللادبع نب دمحم هللادبع يبأ

 نع « دمحم نب زعملادبع حور يبأ نع « ركاسع نب دمحأ لضفلا يبأ نع
 نب دمحم نع اضيأ هيوري فيرشلا يالومو (ح) يناجرجلا ديعس يبأ نب ميت

 نب نمحرلادبع جرفلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يفنحلا شامكرأ
 انأ  يرزوتلا دمحم نب نامثع رخفلا نب دمحم هللادبعوبأ انأ « يزغلا دمحأ

 نب ميركلادبع نب قازرلادبعو ينارحلا يلع نب معنملادبع نب زيزعلادبع
 حور يبأ نع « يسرملا لضفلا يبأ نب هللادبع نب دمحم نع « ةدقارلا

 نب يلع نسحلاوبأ انأ ۰ يناجرجلا ديعس يبأ نب ميمت نع « دمحم نب زعلادبع



 ) ۳ / دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح
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 يدنسلا مامإلل

 انآ « ينزوزلا نوراه نب دمحأ نب دمحم نسخاوبآ انأ « يئاّحبلا دمحم

 اهتامجو تايسامخلا نابح نبا دنع ام ىلعأو يتسبلا نابح نب دمحم متاحوبأ

 .اثيدح نوسمخو ةثالث

 : [ لامكإلا ةلمكت باتك امأو ]۷
 يلع يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ ريخألا دنسلاب هیورأف : ةطقن نبال

 . هفلؤم نع « ةزمح ناميلس نع « يلضافلا
 حرش ثيداحأل نقلملا نبا جيرختل رجح نسبا ظفاحلا صيخلت امأو ] ۸

 : [ ريبكلا يعفارلا
 . رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف

 : [ يبهذلا ظفاحلل مكاحلا كردتسم صيخلت امأو ] ۰۹ ٠

 نمحرلادبع ةريره يبآ نع ۰ رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف

 . فلؤملا هيبأ نع < « يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم ظفاحلا نبا

 ۱ : [ صیخلتلا امأو ] ٠
 نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : ةءارقلا ملع يف يربطلا رشعم يبأل

 رفعج نع « بلاط يبأ نب دمحأ نع « يخونتلا قاحسإ يبأ نع « رجح

 نب روصنم يلعوبأ انآ « مزح نب عسيلا نسحلاوبأ انأ « ينادمهلا يلع نبا
 يلع نب دمحم نب دمصلادبع نب ميركلادبع رشعموبأ انآ « يوارغملا نيسحلا

 . يربطلا
 : [ حاتفم لا صيخلت امأو ] ١

 يبآ ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ينيوزقلا نمحرلادبع نب دمحم لالجلل

 . هفلؤم نع < « يخونتلا قاحسإ
 : [ هقفلا لوصأ يف حيضوتلا ةيشاح حيولتلا امأو ] "7

 ىلإ نابح نبال ميساقتلا يف مدقتملا دنسلاب هيورأف : ينازاتفتلا نيدلا دعسل

 ؛ يدشرملا ركب يبأ نب دمحأ نب ميهاربإ نب دمحم نساحا يبأ نيدلا لامج
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 يدنسلا مامإلل

 نیدلا دعس ةمالعلا نع « يدروييالا يلع نب نيسح نيبدلا ماسع نك
 ينازاتفتلا
 : [ ةيعفاشلا هقف يف زيجعتلا زييمت امأو ] 1١

 قاحسإ يبأ ىلإ يربطلا رشعم يبأ صيخلت يف مدقتملا دنسلاب هيورأف

 . يزرابلا هفلؤم نع « يخونتلا
 : [ نيقلتلا باتك امأو ] 14

 ىلإ فارشألا يف مدقتملا دنسلاب هيورأف : يكلاسملا باهولادبسع يسضاقلل
 . امهفلؤم
 : [ ديهمتلا امأو ] ۵

 . امهفلؤم ىلإ راكذتسإلا يف مدقتملا دنسلاب هيورأف : ريلادبع نبا ظفاحلل
 : [ ةءارقلا ملع يف ديهمتلا امأو ١]

 يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا ىلإ لیلکالا يف ةمدقتلا ديناسألاب هيورأف

 نع « يدايزلا ىيحي نب يلع رونلا نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع
 رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا نع < « يلمرلا دمحم نب دمحأ باهشلا
 يبأ نب يلعوبأ انآ « هدج نع « نايح يبأ نب نايح نب نايح يب نع

 نأ , حيرش نب دمحم نب حيرش نع « يقب نب مساقلا يبأ نع ۰ ‹ صوحألا
 . ميهاربإ نب دمحم نب نسحلا يلع يبأ هفلؤم نع يبأ
 : [ ةنودملا لئاسمل ديهمتلا امأو ۷

 نب دمحم نع « ةنس نب دمحم نع < . ينالفلا اص خيشلا نع هيورأف
 نب دمحم نيدلا سمش نع « هدلاو نع <« « يتكبنتلا عيفب نب دومحم نب دمحأ

 يلع نب ةدابع نع < « يناقللا دمحم نب دمحم نب ميهاربإ نع « ‹ يلع نب نيسح
 يموزخلا ركب يبأ نب دمحم نيدلا ردب نع < , يجرزخلا يراصنألا خاص نبا
 انأ « یسنوتلا يمغرولا ةفرع نب دمح هللادبع يبأ نع < « ينيمامدلا
 نوراه نب دمحم نب هللادبع نع « يشأ يداولا رباج نب دمحم هللادبعوبأ
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 يدنسلا مام الت

 يبآ نع « دمحم نب حیرش نع « يدلخلا يقب نب دمحأ نع « يبطرقلا
 مساقلا يبأ هفلؤم نع « دمحم نب ركب يبأ نع « ليعامسإ نب هللادبع دمحم

 . يعداربلا

 : [ زييمتلا امأو ] "1

 نع « ةنس نب دمحم ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يريشقلا جاجحلا نب ملسمل
 نبا ظفاحلا نع « شامكرأ نب دمحم نع « هللادبع نب دمحم فيرشلا يالوم

 نسحلا يبأ نع ۰ قاحسإ نب سنوي نع « يعرذألا تنب میرم نع « رجح
 ركبوبأ انأ « هدنم نب مساقلا يبأ نع « رصان نب لضفلا يبأ نع « ريقملا نبا

 . ملسم نع « نادبع نب يكم انآ « يقزوجلا هللادبع نب دمحم

 : [ ثيبخلا نم بيطلا زييمت امأو ] 9

 همحر - عبيدلا نبا هفلؤم ىلإ ليزنتلا راونأ يف مدقتملا دنسلاب هيورأف

 . - هللا

 | : [ باتكلا ةحتاف ربسفت يف بايإلا ةحتاف ريشنت امأو ] ٠٠١ (٠٠/أ)
 رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يداسيآزوريفلا نيدلا دجل

 يدشرملا ميهاربإ نب دمحم نساحا يبأ ىلإ ميساقتلا يف مدقتملا دنسلابو

 . هملؤم نع « امهالك

 : [ يراخبلا ىلع حيقنتلا امأو 0

 ؛ ةنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص دمحم خيشلا نع هيورأف : يشكرزلل

 ناهربلا نع <« يضاقلا نبا نع 1 يرقملا دمحأ نع ‹ فيرشلا يالوم نع

 يبأ نب يلع رونلاو يمقلعلا ركب يبأ نب يلع نب نمحرلادبع نب ميهاربإ
 دمحم نب دمحأ نيدلا يقت نع « يطويسلا لالجلا نع « امهالك ينارقلا ركب

 . يشكرزلا نيدلا ردب هدلاو نع « ينمشلا نسح نبا
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 يدنسلا مامإلل

 : [ ریبدتلا طاقسا يف ريونتلا امأو ]۲
 رون انخيش هب انأ « عبيدلا نبا ىلإ ليزنتلا راونآ يف مدقتلا دانسالاب هيورأف

 هللادبع يبأ نع ۰ ينميلا يرقملا يطياوسلا دمحأ نب يلع نسحلاوبأ نيدلا

 يكملا مث يواضيبلا هللادبع نب سمش نب دواد نب دمحم نب يلع نب دمحم

 فرش نع « يراصنألا ميركلادبع نب زيزعلادبع نب نسحلا نع « يعفاشلا
 لضفلاوبأ نيدلا جات هفلؤم هب انآ « لحام نباب فرع رمع نب دواد نيدلا

 . يردنكسألا هللا ءاطع نب ميركلادبع نب دمحم نب دمحأ

 : [ راصبألا ريونت امأو ] ۲

 نع ۰ يدنسلا يراصنألا دارم نب نيسح دمحم خیشلا يمع نع هیورأف

 تايح دمحم خیشلا نع « يدنسلا قداص دمحم نب نسحلا يبآ خیشلا

 نسح خیشلا نع « ریبکلا يدنسلا نسحلا يبآ خیشلا نع « يدنسلا

 خیشلا هيبأ نع ‹ يجاجزلا فسوی خیشلا نع « هیورآو ۰ (ح) يميجعلا

 « يجاجزلا نیدلا ءالع خیشلا هيبأ نع « يجاجزلا نیدلا ءالع نب دمحم
 يجاجزلا نیدلا ءالع نب دمحم خیشلاو (ح) يميجعلا نسح خیشلا نع

 نیدلا ريخ خیشلا نع « يميجعلا نسح خیشلا نع « اضیآ ةزاجإ هيوري
 . ىفنحلا یشاترمتلا هللادبع نب دمحم هفلؤم نع « یلمرلا

 ااا : [ نيلفاغلا هيبنت امأو ] 14
 نع « ينالفلا خاص خيشلا نع « هيورأف : يدنقرمسلا ثيللا يبأ هيقفلل

 نع ۰ يفنحلا شامكرأ نب دمحم نع ؛ فيرشلا يالوم نع « ةنس نب دمحم

 نب يلع نسحلا يبأ نع « يزغلا نبا جرفلا يبآ نع « رجح نبا ظفاحلا

 نب دمحم دوعسلاوبأ انآ ۰ رفظملا نب میت نب نمحرلادبع انأ « يمشابلا رباج
 هللادبعوبأ انأ « حتفلا نب نيسحلا يبأ نب رمع نع ۰ يرصبلا رفعج نب دمحم
 مث يزارلا كلاموبأ بيطخلا انأ « يفاريسلا يلع نب رمع نب دمحأ نب دمحم

 . ثيللاوبأ انأ « يخلبلا



 ) 1 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ةيعفاشلا هقف يف هيبنتلا امأو ] 0
 نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يزاريشلا يلع نب ميهاربإ قاحسإ يبأل

 نسحلا يبأ نع « ركاسع نب دمحموبأ انأ ٠ يخونتلا قاحسإ يبأ نع « رجح

 . هفلؤم نع « يروزرهشلا كرابملا نع « ريقملا نبا
 : [ نيرتغملا هيبنت امأو ] "ه5

 نيسح دمحم خيشلا يمع نع هيورأف : ينارعشلا باهولادبسع خيشلل

 خيشلا نع « يدنسلا قداص دمحم نب نسحلا يبأ خيشلا نع « يراصنألا

 خیشلا نع ‹ يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع « يدنسلا تايح دمحم

 خيشلا هفلؤم نع ‹ ظعاولا يزاجح دمحم انآ « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم

 نب نمحرلادبع ديسلا نیققحا مامإ نع هيورأو « (ح) ينارعشلا باهولادبع
 نب دمحم نع « يجاجزلا هللا رمآ خيشلا نع ۰ - ىلاعت هللا هاقبأ - ناميلس

 دمحأ خيشلا نع « يدركلا نسح نب ميهاربإ خيشلا نع « ةليقع دمحأ

 نع « يوانشلا يلع خيشلا هيبأ نع ؛ يوانشلا دمحأ نع « يشاشقلا

 . ينارعشلا باهولادبع خيشلا
 : [ هباتلاو ةبوتلا باتك امأو ] 517

 ‹ يشاشقلا دمحأ خيشلا يبا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : مصاع يبأ نبال

 ؛ رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا نع ۰ يلمرلا دمحأ نب دمحم نع

 نب دمحم ايضلا انأ « ةزمح نب ناميلس نع « زعلا نب ركب يبأ نب دمحأ نع
 رذ يبأ نب يلع نب ركبوبأ انآ « ينالديصلا رفعجوبأ انأ « دحاولادبع
 يبأ نب رکبوبآ ان بابقلا ركبوبأ انأ « ميحرلادبع نب رهاطوبأ انأ ۰ يناح اصلا

 . مصاع
 : [ ةبوتلا باتك امأو ] 5

 ىبأ نع ؛ رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : ايندلا يبأ نبال

 نأ « باهولادبع تنب ةيرك نع . رفظم نب مساقلا نع « يبهذلا نب ةريره
 نبا هللادبع يبأ نب رمعوبأ انأ « نابغابلا رمع نب دمحأ نب دمحم نيسحلاوبأ
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 يدنسلا مامإلل

 هفلوم نع « رمع نب دمحم نب دمحأ انآ « هوي نب دمحم نب نسحلا انآ « هدنم

 . ايندلا يبأ نبا
 : [ ديحوتلا باتك امأو ] 9

 « يشاشقلا دمحأ خيشلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : هدنم نب هّللادبع يبأل

 نع « يراصنألا ايركز يضاقلا نع « يلمرلا ةزمح نب دمحأ نب دمحم نع

 بنيز نع « كرابم نب يلع نب رمع نب هللادبع يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا
 نب دوعسم « جرفلا يبأ نع « ركب يبأ تنب ةبيجع نع « لامكلا تنب

 ىبأ نع « امهالك نابغابلا رمع نب دمحأ نب دمحم ريخلا يبأو يفقثلا نسحلا

 ۱ . هب ىبأ انأ « هدنم نب هللادبع ىبأ نب ورمع

 ۱ : [ ديحوتلا باتک امأو ]7

 نايب باتك يف مدقتملا دنسلاب هيورأف : يديرتالا نيسحلا نب دومحم روصنم يبأل

 . امهفلؤم ىلإ ءابلا فرح يف ةلزتعملا مهو
 (۲۵/ب) 1 : [ ديحوتلا / باتك امأو ]0

 ىلإ قباسلا دانسالاب اضيأ هيورأف : ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم ركب يسأل
 يبأ ظفاحلا نع « قحلادبع نب يلع نب دمحأ نع « رجح نبا ظفاحلا

 نب زعلادبع حور يبأ نع « يدنك نب رمع تنب بنيز نع « يزملا جاجحلا
 ليعامسإ نامثعوبأ انأ « نيسحلا نب ليعامسإ نب دمحم انآ « يوربلا دمحم

 نب دمحم نب لضفلا نب دمحم رهاطوبأ انأ « ينوباصلا نمحرلادبع نبا
 . هب يدج انأ « ةميزخ نب قاحسإ
 ۱ : [ حیقنتلا حرش حیضوتلا امأو ]۲

 خیشلا نع « ةيفنحلاب السلسم هيورأف : ةعيرشلا ردصل امهالک هقفلا لوصأ يف
 يجاجزلا نيدلا ءالع دمحم خیشلا هيبأ نع « يفنحلا يجاجزلا فسوي
 نسح خیشلا نع ۰ يفنحلا يجاجزلا يقابلادبع نب ءالع هيبأ نع « يفنحلا
 خیشلا نع ۰ يفنحلا يلمرلا نیدلا ريخ نع ۰ يفنحلا يميجعلا يلع نبا
 نع « يفنحلا يبلشلا نب دمحآ نع « يفنحلا يتوناطا نيدلا جارس نب دمحم
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 يدنسلا مامإلل

 يئارصقألا دمحم نب ىيحي نیدلا نيمأ خیشلا نع < يفنحلا يكركلا ميهاربإ

 اسراب ةجاوخب روهشملا يفنحلا يراخبلا دمحم نب دمحم خيشلا نع 2 يفنح لا

 يلع نب دمحم نب دمحم نيدلا ظفاح خيشلا نع ۰ دقرغلا عيقب يف نوفدلا

 دوعسم نب هللاديبع ةعيرشلا ردص امهفلؤم نع ۰ يفنحلا يرهاطلا يراخبلا

 . ىفنحلا
 : [ حیباصلا حرش يف حيضوتلا امأو ] ۳

 ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : يقشمدلا يرزجلا دمحم نب دمحم نب دمحم سمشلل

 نب ىبحي نع « لجعلا دمحم نب دمحأ نع ؛ يميجعلا يلع نب نسح خيشلا

 . هفلؤم نع « يربطلا دمحم نب دمحم نيدلا بح هدج نع « يربطلا مركم
 : [ ةيكلاملا هقف يف حيضوتلا امأو ] 4

 دمحم خيشلا نع « ينالفلا اص خيشلا نع هيورأف : يكلالا ليلخ خيشلل

 ییحی نع < اباب دمحأ خيشلا نع « عيفب نب دمحأ نب دمحم نع « ةنس نبا

 يكلاملا يريونلا مساقلا يبأ نب دمحأ نع « هدلاو نع « باطحلا دمحم نبا

 نيدلا جات نع ۰ يكلاملا يريصوبلا ديس نب يلع نب نيسح نع « يكملا

 . هفلؤم نع « مارهب
 : [ ةيكلاملا هقف يف ةيبتعلا بيذهت امأو ] ۰0

 يالوم نع « ةنس نب دمحم نع < ينالفلا اص خيشلا نع اهيورأف

 يبأ نع ۰ رجح نبا ظفاحلا نع « يفنحلا شامكرأ نب دمحم نع « فيرشلا

 نب يلعوبأ انأ « نايح يبأ هدج نع ۰ نايح يبأ نب نايح نب نايح

 انأ ۰ لاوكشب نب مساقلا يبأ نع « نمحرلادبع نب ىسوم انأ « صوحألا

 نب دمحم يبأ نع 1 بلاط يبأ نب يكم دمحم يبأ نع 2 باتع نب دمحنوبأ
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 يدنسلا مامإلل

 : [ لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذهت امأو ] 51

 نمحرلادبع يكزلا نب فسوي جاجحا يبآ ظفاحلا هفلؤم نع « قحلادبع

 .يزملا

 : [ بيذهتلا بیذهت امأو ]۳۷
 . هفلؤم ىلإ قباسلا دانسإلا اهالعأ قيرط نم هيورأف : رجح نبا ظفاحلل

 : [ دجهتلا باتك امأو ]
 رمع نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ايندلا يسبأ نبال

 نسحلا انأ « هدنم نب هللادبع ىبأ نب ورمع انأ « ىفقثلا نيسحلا نب دوعسم

 . هفلؤم نع « ينانتللا مع نب دمحم نب دمحأ انآ « هوي نب دمحم نبا

 : [ راثآلا لكسم يف يواحطلا تكن بيذهت امأو ] 9

 . دشر نبال نايبلا يف قباسلا دانسإلاب هيورأف : دشر نبال

 : [ بيذهتلا امو ] 7

 ةنودملا لئاسملل ديهمتلا يف مدقتملا دنسلاب هيورأف : يعداربلا مساقلا يبأل

 . امهفلؤم ىلإ
 : [ ةغللا بيذهت امأو ] ١

 ةنس نب دمحم نع « ينالفلا خاص خيشلا نع هيورأف : يرهزألا دمحم يبأل

 يبأ نع « يتوغلا ةزمح نب دمحم نع « رابجلادبع نع « يرب نب دمحم يبأ

 . هفلؤم نع « يدزألا دمحم نب ةدانج



 ) 1 رس سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ قطنملا بيذهت امأو ]۲

 . امهفلؤم ىلإ حيولتلا يف مدقتلا دنسلاب هيورأف : ينازاتفتل
 : [ لوصألا عماج رصتخم لوصولا ريسيت امأو ] "4"

 هللا لاطأ - ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا ميظعلا مامإلا نع هيورأف
 ىيحي نب ناميلس ديسلا هيبأ نع ؛ , نيدلجم يف ةيشاح هيلع هلو - هءاقب ىلاعت
 همع نع < حاطبلا يلع نب ركب يبآ ديسلا نع < ‹ لدهألا لوبقم رمع نبا
 انأ لدهألا نيسح نب رهاطلا ديسلا نب لدهألا حاطب دمحم نب فسوي ديسلا
 ديناسأب اضيأ هيورأو ينابيشلا عبيدلا يلع نب نمحرلادبع ظفاحلا هفلؤم هب
 باتك ىلإ طوسبم حرش هيلع يلو هفلؤم ىلإ ليزنتلا راونأ يف اهتركذ ةددعتم
 را تاداس ضعب ينم هبهوتساو يرغص يف هتقلع ءاخلا فرح نم دودحلا

 هللا لأسأو ءيش هنم ضيبي مل نآلا ىلإو / ةدوسملا هل تبهوف ةيديزلا برقب أ)
 . ريدق كلذ ىلع هنأ هبیذهتو همامتإل قيفوتلا ىلاعت

 : : [ تیدحلا مولع يف ريسينلا امأو ]

 . يوونلا بيرقت يف قباسلا دانسإلاب هيورأف : يوونلل

 : [ ريسيتلا امأو ] 5
 ‹ يجاجزملا فسوي خيشلا نع هيورأف : ةءارقلا ملع يف ينادلا ورسمع يسأل

 تايح دمحم خيشلا نع ؛ يجاجزملا ركب يبأ نب قلاخلادبع خيشلا نع
 نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع « يدنسلا

 نع « يطويسألا هللادبع نب فسوي نع ۰ ىيحي نب يلع نع « يلبابلا
 يبأ نع « ينيقلبلا رمع نب خاص نع « يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا

 ىلإ ةيبتعلا بيذهت يف قباسلا دنسلاب ايلاع هيورأو « (ح) يخونتلا قاحسإ
 يداولا رباج نب دمحم نع « يخونتلا قاحسإ يبأ نع ‹ رجح نبا ظفاحلا

 نب دمحم نب دمحأ نب دمحم انأ « زامغلا نب دمحم نب دمحأ انأ « يشأ
 حاجن نب ناميلس انأ ۰ ليذه نب دمحم نب يلع انآ « نوملس نب ليعامسإ

 . هفلؤم ينادلا ديعس نب نامثع ورمعوبأ انأ « ينالوخلا



 دباع دمحم ديتاسأ نم اشاره
sss | 

 يدنسلا مامإلل

 ةللثما ءاثلا فرح

 : [ هللا ىلع لكوتلاو هللاب ةقثلا باتک ] 5
  ةنس نب دمحم نع <« ينالفلا حلاص خيشلا نع هيورأف : ديز يبأ نبال

 نع « رجح نبا ظفاحلا نع 2 شامکرآ نب دمحم نع 2 فيرشلا يالوم نع

 نب يلعوبا انأ 2 نايح يبأ هدج نع 2 نايح يبأ نب نايح يبا نب نايح يبأ

 .هفلؤم ديز يبا

 : [ باوثلا باتك امأو ] 547

 دمحم نب نمحرلادبع نع « تارفلا نب نسحلا نب يلع نب ميحرلادبع نبا
 دمحم نب رمع انأ ۰ ةمادق نب رمع ىبأ نب نمحرلادبع انآ ‹ يداپلادبع نبا

 نب هللادبع انآ ۰ يناهبصألا نادمح نب دمحم نب نمحرلادبع انآ ‹ ذزربط نبا

 خاص نب ميهاربإ نب ىسيع ىسوموبأ انآ « قاحسإ نب ميهاربإ نب دمحم
 . سايإ يبا نب مدا ان يليقعلا

 : [ نآرقلا باوث امأو ] 8
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OG 



 ) )رر 0ا00اا1ا دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ميجلا فرح

 : [ يروثلا نايفس عماج ] 9
 نمحرلادبع نب هللاديبع ةياور نمو یندعلا ديلولا نب هللادبع ةياور نم

 يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ

 مجنلا نع ۰ يفنحلا دمحم نب دمحأ نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع

 نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يراصنألا ايركز يضاقلا نع ؛ يطيغلا دمحم

 نع « ريقملا نب نسحلا يبأ نع « ينالقسعلا سنوي نع ۰ يلضافلا يلع يبا

 نب دمحم انأ « يبأ انآ « هدنم نب مساقلا يبأ نع « رصان نب لضفلا يبأ

 لاق ثراحلا نب ميهاربإو يدرجباردلا نسحلا نب يلع انأ ‹ ناطقلا نيسحلا

 انأ  مساقلا نب مشاه رضنلاوبأ انآ : يناثلا لاقو « يندعلا انأ : لوألا

 مركلا يبأ نع « ريقملا نبا ىلإ هبو (ح) هب نايفس انأ : الاق يعجشألا

 يدع نب دمحأ يبأ نع ۰ فسوي نب ةزمح مساقلا يبأ نع « يروزرهشلا

 نب هللادبع انأ « يزورملا ملاس نب ريهز انأ « يربرفلا فسوي نب دمحم انآ

 . نايفس نع « يندعلا ديلولا

 : [ عماجلا اماو ] 0٠"

 يبأ نب دمحم نب ميهاربإ دمحأ يبأ نع « يكملا ناميلس نب دمحم نب دمحم

 انأ « ةدهش نع « ةمالس نب هللا ةبه نب يلع نيسحلاوبأ انآ « يربطلا ركب
 نب هللادبع نب دمحم نب ىلع نيسحلاوبأ انأ « ةحلط نب دمحأ نب / نسحلا (۲۶/ ب)

 . قازرلادبع انآ « یدایزلا
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 يدنسلا مامإلل

  [ "0١عماجلا امأو [ :

 ديسلا نع هيورأف : رمعم عماج نم جرختسملا دنسلاب ًاضيأ مجرتيو دشار نب رمعل
 لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا نع « ماجه ناميلس نب دمحأ

 نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع < يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع

 نيدلا لالج ظفاحلا نع « يئاجلألا نب رمع نع « يناقللا نسح نب ميهاربإ

 يرهزألا يلع نب رمع نب هللادبع نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يطويسلا ‹
 لوألا عامسب لامكلا تنب بنيزو يسدقملا رمع زعلا نب يلع نسحلا يبأ نع

 انأ : الاق ليلخ نب فسوي نم بنيز ةزاجإبو ريخلا يبأ نب سابعلا يبأ نم
 دمحأ نب ناميلس ان ميعنوبأ انأ « دادحلا يلعوبأ انأ « لامحلا دوعسم

 رمعم انأ « قازرلادبع انأ « يريدلا ميهاربإ نب قاحسإ انأ « يناربطلا .

  [۲لوصألا عماج امأو [ :

 يطويسلا ظفاحا ىلإ مدقتلا دانسالاب هيورأف : يطسقرسلا ةيواعم نب نیزرسل

 يبآ نع « ينيقلبلا نالسر نب رمع نب خاص نیدلا ملع يقتلا يبآ نع
 يبآ نع ۰ راجحا بلاط يبآ نب دمحأ سابعلا يبآ نع ۰ يخونتلا قاحسإ
 قیزر نب كرابلا نب كرابلا رفعجوبآ انأ « راجنلا نب دومح نب دمحم هللادبع
 نع . رجح نبا ظفاحلا نع هيوري اضيأ يطويسلاو (ح) نيزر انأ ‹ يطساولا

 نب رفعج نع « راجحلا سابعلا يبآ نع « يئالعلا ديعس يبأ نب ريخلا يبأ
 نيزر نع < يفلسلا نع < يلع .

  [۲۳لوصألا عماج اماو [ :

 نع « ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا انخيش نع هیوراف : ريشألا نبال
 يليعزلا مازع نب ناضمر نب قباس نع ۰ رصم ليزن ىضترم دمحم ديسلا

 يدايزلا ىيحي نب يلع نع 2 يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع ۰ يعفاشلا 2

 نبا ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا نع « ينويمرآلا هللادبع نب سنوي نع

 عّيشملا نب رمع نب دمحم ركب يبأ نع  يخونتلا قاحسإ يبآ نع « رجح ‹
 تاداعسلاوبأ يلاخ انأ « يرزجلا نيسح نب دعس نب فسوي زعلاوبأ انآ



 ) 2 سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح
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 يبأ نع « ًاضيأ هيوري رجح نبا ظفاحلاو (ح) هفلوم يرزجلا دمحم نب كرابلا
 لضفلاوبأ انآ ۰ ىقرافلا دلاخ نب دمحأ نب دمحم نع « يرهزألا يلاعملا
 انأ « يناّبَذَبلا دمحم نب بوقعي انآ « ملاس نب عاجش نب يلع نب دمحم
 .هفلؤم

 : [ ريغصلاو ریبکلا عماجلا امأو 1۹

 . امهفلؤم ىلإ مدقتلا دنسلاب امهيورأف : يطويسلا ظفاحلل امهالک

 : [ عبسلا تآآرقلا يف عماج امأو ] "5
 يالوم نع ۰ ةنس نب دمحم نع « ينالفلا اص خیشلا نع هيورأف

 ‹ رجح نبا ظفاحلا نع « شامکرآ نب دمحم نع « هللادبع نب دمحم فیرشلا
 يبا نب يلعوبأ انأ « هدج نع « نايح يبأ نب نايح نب نايح يبأ نع

 انأ ‹ حيرش نب دمحم نب حيرش نع « يقب نب مساقلا يبآ نع ۰ صوحألا
 انأ « دمحأ نب رابجلادبع مساقلاوبأ انأ ٠ يوحنلا دمحم نب دمحأ انآ « يبأ

 . يسوسرطلا نسحلا نب رمع مساقلاوبأ هفلؤم
 : [ رشعلا تاءارقلا يف عماجلا امأو ] 5

 ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : طايخلا سراف نب يلع نب دمحم نب يلع نسحلا يبأل
 ‹ ةزمح نب ناميلس نع « بيطخلا دمحم نب يلع نع « رجح نبا ظفاحلا

 / باهولادبع يمأل يدج انأ « يرونيدلا نسحلا يبأ نب مرك نب رمع نع (۷/)
 يبأ ىلع عماجلا اذه هنمضت امب هلك نآرقلا تأرق : لاق ينوباصلا دمحم نبا
 . فلؤملا انأ ۰ يناولحلا ناردب نب يلع نب دمحأ ركب
 : [ ليدعتلاو حرجلا باتك امأو ] 07

 نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : دوراجلا نب يلع نب هّلادبع دمحم يبأل

 نع « يربطلا دمحأ يبأ نع « مكاحلا يروباسينلا دمحم يبأ نع « رجح

 نع « ديلت يبأ نب نارمع يبأ نع « يفلسلا نع « ةمالس نب نسحلا يبأ
 يلع نب دمحم نب هللادبع نب دمحأ رمع يبأ نع « ربلادبع نب رمع يبأ
 . هفلؤم نع « هللادبع نب نسحلا نع « هيبأ نع ۰ يجابلا



 دباع دمحم ديناسأ نم دواشلارص سس(

 يدنسلا مامإلل

 : [ لیدعتلاو حرجلا باتك امأو ] .۸
 نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هیورأف : متاح يبأ نب نمحرلادبع دمحم يبأل

 يبأ نع ۰ قاحسإ يبأ نب سنوي نع « يعرذألا تنب میرم نع « رجح
 هللادبع يبأ نب مساقلاوبأ انأ « رصان نب لضفلا يبأ نع « ريقملا نب نسحلا

 نب نمحرلادبع انأ « دمحأ نب ىلع انأ « هملس نب نسحلاوبأ انأ « هدنم نبا

 ۱ . متاح يبأ

 : [ ةنس نيرشعو ةئام ةباحصلا نم شاع نم ةفرعم يف ءزج امأو ] 9
 ةنس نب دمحم نع « ينالفلا خاص خيشلا نع هيورأف : هدنم نبركب يبأل

 نب دمحم نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « فيرشلا يالوم نع

 نع « يطويسلا ظفاحلا نع « ينارعشلا باهولادبع نع « ظعاولا يزاجح
 نب ىبحي نع ۰ يرهزألا يلع نب هللادبع يلاعملا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا
 انأ « يفلسلا رهاطوبأ انأ « حاور نب باهولادبع نع « يرصلا نب فسوي

 . هدنم نب باهولادبع نب ىيحي ايركزوبأ
 : [ ةلمسبلا باتك نم ثيداحأ هيف يذلا ءزجلا امأو ] ٠

 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يزارلا بويأ نب ميلسل

 نب قاحسإ انأ ‹ رمع نب دواد نب دمحم نع « دجما يبآ نب يلع نسحلا يبأ

 ميهاربإ نب رصن حتفلاوبأ انآ « سراف نب دمحأ نب ةزمح انآ « ناخرط

 . يزارلا بويأ نب ميلس انآ « يسدقلا

 : [ امسا نيعستو ةعست هلل نأ قرط هيف يذلا رجلا امأو ]۱

 باهشلا نع « فيرشلا يالوم ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : ميعن يبأل
 نبا ظفاحلا نع ۰ يطويسلا ظفاحلا نع ۰ يمقلعلا ناهربلا نع ؛ يجافخلا

 نب دمحم نب ردبلا نع ؛ يسدقلا نسحلا نب دمحأ سابعلا يبأ نع « رجخ
 يبأ نع « ناهدلا نمحرلادبع نب دمحم ةيحوبأ انآ « يقرافلا دلاخ نب دمحأ
 انأ « دادحلا نسحلا نب دمحأ نب نسحلا يلعوبأ انأ « ينالديصلا رفعج
 . ميعنوبأ



 1 رم دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ريزعلا باتکلا نم اهعضاومو ینسحلا ءامسألا هيف ءزج امأو ] 7
 نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : كامسلا نب ورمع يبأ تايورم نم

 ؛ يلعبلا رخفلا نب دمحم نب هللادبع نب نمحرلادبع دمحم يبأ نع « رجح
 نب دمحأ نب يلع رخفلا انأ ٠ يومحلا نب رمع نب ليعامسإ نب دمحم انأ
 دمحم رکبوبآ يضاقلا انأ « ذزربط نب دمحم نب رمع انأ « يراخبلا دحاولادبع

 نب دمحم نسحلاوبأ انأ « يراشعلا بلاطوبأ انأ « يراصنألا یقابلادبع نبا

 كامسلا نب دمحأ نب نامثع رمعوبأ انأ « هيوقزر نب دمحأ
 : [ صالخإلا ةروس لضف هيف ءرج امأو ] "67

 « يبهذلا نب ةريره يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 نب تباث انآ « ىفلسلا انأ « ىنادمبلا ىلع نب رفعج انأ « دمحم نب ىيحي انآ

 . هفلؤم لالخلا نسحلا نب دمحم نب نسحلا ىلعوبأ انأ « رادنب
 : [ صالخإلا ةروس لضف هيف ءزج امأو ] 4

 يالوم فيرشلا نع « ينالفلا خاص / خيشلا نع هيورأف : ميعن يبأل (77/ب)

 ‹ يجافخلا باهشلا نع ‹ يميجعلا نسح خيشلا نع « يعردلا ناميلس

 نع ‹« رجح نبا ظفاحلا نع ۰ يطويسلا ظفاحلا نع ۰ يمقلعلا ناهربلا نع

 ‹ يتشدلا مساقلا يبآ نب دمحم نب دمحآ نع . دجملا يبآ نب يلع نسحلا يبآ

 ينالديصلا رفعج يبأ نع < يسدقلا دحاولادبع نب دمحم ايضلا ظفاحلا نع

 . ميعنوبأ انآ « دادحلا يلعوبأ انأ

 : [ بجر رهش ضف هيف ءزج امأو ] ۵
 رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : ينانكلا دمحأ نب زيزعلادبعل

 انأ ۰ دامعلا نب دمحم نب يلع نب نسحلا نع « زعلا نب سابعلا يبأ نع
 ‹ يقشمدلا نسحلا نب يلع نب مساقلا دمحوبأ ءاهبلا انآ « موتكم نب فسوي

 . هفلؤم انأ . يملسلا ملسم نب يلع نسحلاوبأ انأ



 دیم دعم دیش زم داش رمح لسد
 يدنسلا مامإلل

 : [ بجر ضف ًاضيأ هيف ءزج امأو ] كفا
 : هللا همحر - ريبكلا ركاسع نب هللا ةبه نب نسحلا نب يلع مساقلا يبأ ظفاحلل

 نب دم نع < افشلا حراش وهو يجافخلا باهشلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 ميهربإ نب دمحم نب نمحرلادبع نع « ايركز يضاقلا نع « يلمرلا دمحأ

 انأ . ركب يبأ نب بوقعي يبأ مع انأ « يربطلا دمحم نب ميهاربإ نيدلا يضر

 : [ بجر لصف هيف ءرج اماو ] "7

 يربطلا دمحم نب ميهاربإ نيدلا يضر ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : لالخلل

 انأ  يربطلا ركب يبأ نب دمحم نب هللادبع نب دمحأ نيدلا بح ظفاحلا هب انأ

 يل هزاجأو يضرلا لاق (ح) يربطلا ركب يبأ نب ب قاحسا نيدلا رخف يضاقلا

 رخف ان یلصولا رجاهم نب ناولع نب دمحم رفظلاوبآ انآ « روکذلا قاحسا

 . لالخا انآ ۰ يلع نب دمحم نب نسحادبع روصنموبآ انآ « زازرلا دمحم

 : [ نابعس لئاضف هيف درج امأو ] 4

 بيجنلا انأ « يقرافلا دلاخ نب دمحأ نب دمحم نع « يرهزألا يلاعملا يبأ

 ينارحلا معنملادبع نب زيزعلادبع زعلا ١ انأ ؛ يالا معنم ا دبع نب فيطللادبع

 : | نابعش بلاغر هيف ءزج امآو ] ۵

 يكملا دهف نب رمع ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ نع ؛ يدشزلا مي ميهاربإ نب دمحم نساحلا يبأ نع



 ) ۳ سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح
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 7 ناضمر لضف هيف ءزج اأو ]۷۰
 ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : ركاسع نب باهولادبع نب دمصلادبع نميلا يبأل

 « يربطلا مي ميهاربإ نیدلا يضر نع < ‹ يرواشلا دمحم نب هللادبع دمحم يبآ

 1 . هفلوم نع

 : [ ناضمر رهس لضف / هيف زج اماو ] ۰۳۷۱ (۲۸/۱)

 نبا ظفاحلا نع « ایرکز یضاقلا ىلإ قباسلا دانسالاب هيورأف : نیهاش يبأل

 نب دمحم نب نيسحلا ىبأ نب دمحأ نب ىلع نب هللادبع دمحوبآ انآ « يدنكلا

 . هب يبأ انأ « نيهاش نب دمحأ نب رمع نب هللاديبع مساقلاوبأ انأ « روقنلا

 : [ ناضمر رهش ضف هيف ءزج امأو ]۲

 نع يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ

 نيدلا رون نع ۰ يكلاملا يرفعجلا يبلاعثلا دمحم نب دمحم نب ىسيع خيشلا

 نيدلا روث نع ۽ 0 نمحرلادبع نب دمحأ نب دمحم نب يلع

 ر ادع ني كايلع نع : يزفلا دمحأ نب نح رادع جرفلا يبأ ع

 ل ا بوبا نب نم ی اذ« يار را ع ایش يا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح ) 7 (

 يدنسلا مامإلل

 ١-] ةجحلا يذ رشع ضف هيف ءزج امأو [ :

 نع « يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : ًاضيأ هل

 رون خيشلا نع « يعفاشلا يكملا يقيدصلا نالع دمحم نب يلع دمحم خيشلا

 نع . دهف نب نمحرلادبع خيشلا نع « يريمحلا دمحأ نب يلع نيدلا
 ظفاحلا نع ۰ يواخسلا نيدلا سمش ظفاحلا نع « دهف نب هللا راج خيشلا

 نع . اهدلاو نع < « يداهلادبع نب دمحم تنب ةمطاف نع « رجح نبا

 انأ ٠ بهوم نب هللادبع نب دمحم انآ « يسدقلا ميحرلادبع نب دمحم لامكلا

 بلاط يبأ نب دمحأ نع <« « ايلاع ةمطاف ةزاجإبو (ح) يناوغزلا نب ركبوبأ
 دمحم مئانغلاوبأ انآ « يناوغازلا نبا نع ۰ يعيطقلا نسحلا يبأ نع « راجحلا
 ‹ هيوقزر نب دمحأ نب دمحم نسحلاوبأ انآ « قاقدلا نامثع يبأ نب يلع نبا

 . هب ايندلا ىبأ نبا انأ « سابعلا نب دمحم نب ةزمح انأ

 : [ ةجحلا يذ رشع لضف هيف ءزج امأو ] 4
 ‹ يجاجزلا فسوي خيشلا نع هيورأف : يزاغلا يلع نب ميهاربإ قاحسإ يبأل

 نيدلا ءالع خيشلا هيبأ نع « « يجاجزلا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا هيبأ نع

 ‹ يشاشقلا دمحأ خيشلا نع « يناروكلا ميهاربإ خيشلا نع « يجاجزلا
 ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا نع < « يلمرلا ةزمح نب دمحأ نب دمحم نع

 دمحم نع « يدشرملا ميهاربإ نب دمحم نساحا يبآ نع ۰ يكلا دهف نب رمع
 انآ ۰ ساوقلا نب معنملادبع نب رمع نع ۰ يدنبلا يوفصلا هللادبع نبا
 انأ « يراصنألا ةمقل يبأ نب سراوفلا يبأ نب ديسلا نب ةزمح یلعیوبآ
 يلع مساقلاوبأ انأ : لاق نادبع نب هللادبع نب نيسحلا نب رضخلا مساقلاوبأ
 يلع نب ميهاربإ قاحسإوبأ انآ ٠ يصيصملا العلا يبأ نب يلع نب دمحم نبا

 . يزاغلا دمحم نب هللادبع نبا
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 فصنلا ةليل لضف هيف ءزجو بجر رهش لضف يف سلجم هيف ءزج امأو ] 0
 يف سلجم هيف ءزجو ناضمر رهش ضف يف سلجم هيف ءزجو نابعش نم
 : [ كشلا موي موص
 ‹ ايركز يضاقلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف : ركاسع نبال ءازجألا كلت لك
 نب رفظم نب مساقلا انأ « يبهذلا نب ةريره يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع

 مساقلاوبأ ظفاحلا انأ « يعوشخلا / رهاط يبآ نب ميهاربإ انآ ؛ ركاسع (۲۸/ب)
 . ركاسع نبا

 : [ ءاروشاع موص لضف يف سلجم هيف ءزج امأو ۲
 نع « يناروكلا ميهاربإ خيشلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هیورأف : يرذنملل

 رجح نبا نع « يمكحلا يلع نب دمحم نع « يدركلا دمحم نب فسوي النم

 ‹ رجح نبا ظفاحلا نع ۰ يطابنسلا قخادبع نيدلا فيرش نع « يمثيبلا

 نسحلا يبأ نع « يزغلا كرابملا نب دمحأ نب نمحرلادبع جرفلا يبأ نع

 دمحم يبأ نيدلا يكز ظفاحلا نع ۰ شيرق نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب يلع
 . يرذنلا يوقلادبع نب ميظعلادبع
 : [ ةباحصلا بس نع يهنلاو ننسلا عابتاب رمألا هيف ءرج امأو ] 07

 نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : يسدقلا نيدلا ءايض ظفاحلل
 ءايضلا ظفاحلا انأ « ةزمح نب ناميلس نع « اجنملا تنب ةمطاف نع « رجح
 . هب

 : [ ملعلا رشن يف سلجم هيف ءزج امأو ]
 نع « ماجه ناميلس نب مساق ديسلا نع هيورأف : ركاسع نب مساقلا يبأل

 نع « يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع ۰ فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا

 يريرحنلا دمحم نب هللادبع نب نيزلا نع « يلبابلا نب نيدلا ءالع نب دمحم
 نع « ايركز يضاقلا هيبأ نع « ايركز نب فسوي لامجلا نع « يفنحلا
 رمع نب دواد نب دمحم نع ۰ دجملا يبأ نب يلع نع « رجح نبا ظفاجلا
 نب يلع مساقلاوبأ ظفاحلا انأ « يعداربلا باهولادبع نب رمع انآ « يرابألا
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 نع < : اضيأ هيوري رجح نبا ظفاحلاو (ح) هب رکاسع نب هللا ةبه نب نسحلا

 يدج مع انآ « ركاسع نب رفظملا نب ب مساقلا انأ « يبهذلا نب ةريره يبأ

 نع « : مهلك ناسغ نب دمو يزاريشلا نب رصنوبأو ركاسع نب ميحرلا دبع

 : [ ةباحصلا نع - اهنع هللا يضر  ةشئاع كاردتسا هيف ءزج امأو ] 9
 ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : يدادغبلا يلع نب دمحم نب نسحملادبع روصنم يسبأل

 يبآ نب رداقلادبع نع < ‹ يخونتلا قاحسإ يبأ نع < ‹ رجح نبا ظفاحلا

 تاكربلا رداط يبأ نع ۽ نالع نب دمع نب ملسلا شر نب تاكرب

 و

 : [ ةمامالا ةيلهأ سلجم هيف ءزج امأو ]۰

 نع « شامکرآ نب ليلخ نب دمحم نع « هللادبع نب دمحم فيرشلا يالوم

 دمحم يبأ نع ۰ قحلادبع نب يلع نب دمحأ لامكلا نع ؛ رجح نبا ظفاحلا
 انآ « ىعداربلا باهولادبع نب رمع نع ۰ بئاتلا يبأ نب نيسحلا نب هللادبع

 . [ لا تا يف سلجم هيف مزج اماو ] 1

 تاک هاط يب نب مها دمحأ نب دمع نأ ۰ يبحذلا نب سر يأ

 . [ نيدباعلا نيع ةرق ةالصلا نيقتلا نابرق هيف هذج اأو ] ۸۲
 يلاعلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : ميعن يبأل

 انأ ‹ ظفاحلا ليلخ نب فسوي نع < « لامكلا تنب بنيز نع < ‹ يرهزألا

 . ميعنوبأ انأ « دادحلا يلعوبأ انآ ۰ لامحلا دوعسم
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 : [ كل حمسي حمسإ فرط هيف ءزج امأو ] 8

 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ينافكألا نب دمحم يسأل
 نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم هللادبع يبأ نع « نيسحلا نب لضفلا يبأ

 تاكرب رهاطوبأ انأ « رسيلا يبأ نب ميهاربإ نب / ليعامسإ انأ « زابخلا ()

 . ينافكألا نب هللا ةبه دمحوبأ انآ ٠ يعوشخلا ميهاربإ نبا

 : [ نيطلا لكأ مذ هيف ءزج امأو ] 8

 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : هدنم نب مساقلا يبأل

 نب نيسحلا نب يلع انأ ۰ دعس نب دمحم نب ىيحي انأ « يبهذلا نب ةريره يبأ
 . هدنم نب مساقلا يبأ نع « رصان نب لضفلا يبأ نع « ريقملا
 : [ كيدلا ضف هيف ءزج امأو ] 6

 يلع نب دمحأ لامكلا نع  رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف

 يبأ نب دمحأ سابعلاوبأ انأ « يزملا جاجحاوبآ ظقاحلا انأ « قحلادبع نبا
 انأ ۰ دادحلا يلعوبأ انأ « ينازازلا اجرلا يبأ نب ليلخ ديعس يبأ نع « ريخلا

 . هفلؤم ميعنوبا

 : [ بعللا ىلع يهنلا هيف ءزج امأو ] 5

 ‹ ةنس نب دمحم نع « ينالفلا خاص خيشلا نع هيورأف : يبرحلا ميهاربإل
 ناهربلا نع . افشلا حراش يجافخلا باهشلا نع « فيرشلا يالوم نع

 يبا نع « ينيقلبلا نالسر نب رمع نب حلاص نع « يطويسلا نع « يمقلعلا
 نب هللادبع تنب ةمطاف نع « قازرلادبع نب رصن نع « يخونتلا قاحسإ
 ركبوبأ انأ ٠ قاوسلا روصنموبأ انأ « نايب نب مساقلاوبأ انأ « يناقونلا نيسحلا

 . يبرحلا ميهاربإ نع ۰ يعيطقلا رفعج نب دمحأ
[AYنيدلاولارب ءرج امأو  ]: 

 نب رمع نع < « ينيقلبلا ظفاحا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : ًاضيأ هل

 انآ « ريخلا نب ب دومحم نب ميهاربإ انآ « لامکلا تنب بنيز نع < ‹ يسلابلا دمحم
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 : [ ًابح ددزت ًابغرز قرط هيف ءزج امأو ] . يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ انآ « يرابنألا دمحأ نب هللادبع انآ ٠ يسافلا هللادبع نب ىرشب انأ « نایب نب مساقلاوبأ انأ ۰ جارسلا دمحأ نب هللادبع
 . ميعنوبأ انأ « ينالديصلا رفعج يبأ نع ؛ دحاولادبع نب دمح يب يلع رخفلا انأ « يروربلا ميهاربإ نب دمحم نب هللادبع دمحتوبأ انآ : الن ىليلخلا رداقلادبع نب فسوي نب ركب يبأ انبا ةميدخو دمحأ نع « رجح نب ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دانسإلاب هيورأف : ميعن يسأل

 . هب سراف نب دمحأ نيسحلاوبأ انأ ‹ طايخلا ميهاربإ نب يلع نسحلاوبأ انأ . ليعامسإ نب يداه نساحاوبآ انأ ٠ فسوي نب قلاخلا دبع نب قحلادبع نيسحلاوبأ انأ ۰ يذيواعتلا نب هللاديبع ب دمحم نب فیطللادبع نع ؛ بلاط يبأ نب دمحأ نع ؛ يخونتلا احس يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : سراف نسبال : [ ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلع ةالصلا لضف هيف هزج امأو ] 4
 . ركاسع نب مساقلاوبأ لوم انأ « يراصنألا ناسغ نب دمحم انأ « ركاسع نب رفظملا نب مساق ان ييهذلا نب ةريره يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : [ مونلا دنع هب ىعدي اميف سلجم هيف ءزج امأو ]۰

 : [ سلجملا ةرافك هيف ءرج امأو ۱
 يبأ نيدلا فرش نب دمحم نيدلازع نع , رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ةعامج نب زيزعلادبع نيدلازع يضاقلا ثیدح نم يجورسلا ظفاحلا عمج

 : [ دمحأو دمحم همسأ نم ضف هيف ءزج امأو ۲ . هي هدج نع « هل هعامسب ةعامج نب زيزعلادبع نيدلازع نب ركب
  راصقلا نع « يسافلا فسوي نب دمحأ نب دمحم ماكملا يبأ نع ۰ فيرشا يالوم نع « ةنس نب دمحم نع « ينالفلا خاص خيشلا نع هيورأن
 رخفلا نع « يغارلا نيسحلا نب ركب يبأ نيدلا نيز نع ۰ باطخا ىيح نع
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 نب رمع انآ  يراخبلا نباب فرع يسدقلا دحاولادبع نب دمحأ نب يلع
 نب دمحأ نب دمحم نيسحلاوبأ انأ « حارطلا نب يلع نب ىيحي انأ « ذزربط
 . هفلؤم ريكب نب دمحأ نب نيسحلا هللادبعوبأ انآ . يدتهلا

 | : [ نيدحوملا لاوحأ هيف ءزج امأو ] 898 (۲۹/ب)

 « يسدقلا دحاولادبع نب دمحأ نب يلع رخفلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف
 . ميعنوبأ هفلؤم انأ « نابللا دمحم نب دمحأ مراكملاوبأ انأ

 : [ زيزعلادبع نب رمع رابخأ هيف ءزج امأو ]
 ‹ ةنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع هيورأف : يرجآلا ركب يبأل

 نب دمحم سمشلا نع « يجافخلا نيدلا باهش نع « فيرشلا يالوم نع
 نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يراصنألا ايركز يضاقلا نع «يلمرلا دمحأ

 زیزعلادبع نع « يزلا جاجحلا يبأ ظفاحلا نع « زعلا نب ميهاربإ نب ركب يبأ
 انأ « بيلك نب باهولادبع نب معنلادبع نع « ينارحلا معنلادبع نبا
 انأ « نارشب نب دمحم نب كلملادبع انآ « نایب نب دمحأ نب يلع مساقلاوبأ
 . يرجآلا نيسحلا نب دمحم ركبوبأ

 : [ زيزعلادبع نب رمع رابخآ هيف ءرج امأو ] 0۵
 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : دلخم نب يقبل ًاضيأ

 انأ « هدج نع « يزاريشلا نب رصن يبأ نع « يبهذلا نبا ةريره يبأ
 انأ « ميهاربإ نب رصن انأ ٠ يبوبحلا نب ىلعيوبأ انأ « ركاسع نب مساقلاوبا

 دمحم نب هللادبع يدج انأ « دمحأ نب دمحم انآ « يسلدنألا ديلولا نب هللادبع
 . دلخم نب ىقب انأ « سنوي نب هلادبع انأ « ىمخللا ىلع نبا
 . : [ مهدأ نب ميهاربإ رابخأ هيف ءزج امأو ] 5

 بلاط يبأ نب دمحأ انأ « يبهذلا نب ةريره يبأ ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف

 دمصلادبع نب رفعج نب نسحلا انآ « يتللا نب رمع نب هللادبع انآ « راجحلا

 ان يمامحلا رمع نب دمحأ نب يلع انأ فالعلا دمحم نب يلع انأ يمشابلا

 . هفلؤم يدلخلا رصن نب دمحم نب رفعج
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 : [ ءاملعلا نجم هيف ءزج امأو ]

 خيشلا نع « ينالفلا خاص خيشلا نع هيورأف : رسبز نسب ناميلس يبأل
 نيز نع « يميجعلا نسح خيشلا نع « يعردلا ناميلس يالوم فيرشلا
 دمحم دنسملا رمعملا نع « يراصحلا نع < ميهاربإ ماقم مامإ يربطلا نيدباعلا

 يلع نب رمع نب هللادبع يلاعملا يبأ نع ۰ رجح نبا ظفاحلا نع « يرمعلا
 يبأ ظفاحلا نع « يتنمرتلا دمصلادبع نب دمحم نب ميهاربإ نع « يوالحلا

 انأ « ظفاحلا ليلخ نب فسوي انأ « يطايمدلا فلخ نب نمؤملادبع دمحأ

 انأ « يطامنألا فرشلا نب يلع انآ . يعوشخلا ميهاربإ نب تاكرب رهاطوبأ

 ىنثدح صومعلا هللادبع نب فلخم ديعسوبأ انآ « دومح نب دمحم نيسحلاوبأ

 ۱ . هب ةزاجإ هللادبع نب هّللادبع نب باهولادبع

 : [ لبنح نب دمحأ ةنحم هيف ءزج امأو ]

 « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : لبنح نب قاحسإ نب لبنحل

 نب نسحلا نع « هيبأ نع « يسلابلا ناملس نب دمحأ نب دمحم نب رمع نع
 سراوفلاوبآ انآ ۰ يفلسلا رهاط يبآ نع ۰ يلع نب رفعج نع ۰ لالخا يلع

 « هیوقزر نب دمحآ نب دمحم نسحلاوبأ انآ « يبنيزلا يلع نب دمحم نب دارط
 . لبنح انث كامسلا نب دمحأ نب نامثعو رمعوبأ انأ
 : [ سابعلا لئاضف هيف ءرج امأو ] 9

 « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يدنقرمسلا نب مساقلا يبأل

 نب فيطللادبع انأ « يلاع نب دمحم نع « يغارملا نيسحلا نب ركب يبأ نع
 مساقلاوبا انأ < قلاوج نب تباث نب ملسم نب هللادبع انأ : ينارحلا معنملادبع

 . يدنقرمسلا ثعشألا نب رمع نب دمحأ نب ليعامسإ
 : [ ةيواعم ملح هيف ءزج امأو ] ٠

 دمحأ ديسلا نع < يجاجزملا فسوي خيشلا نع هيورأف : ايندلا يبأ نبال

 دمحم نع « يرصبلا ملاس نب هللادبع نع « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نبا

 دمحأ باهشلا نع 2 يدايزلا ىيحي نب يلع نع ۱ يلبابلا نيدلا ءالع نبا



 ) 2 / دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ظفاحلا نع ؛ يواخسلا هللادبع نب دمحم سمشلا نع ۰ يلمرلا دمحم نبا

 نع ۰ رفظملا نب مساقلاوبأ انآ ۰ يبهذلا نب ةريره يبأ نع ؛ رجح نبا
 رمعوبا انأ « يمتسرلا سابعلا نب نسحلا ان « هدنم نب ميهاربإ نب دومحم

 انأ « هوي نب دمحم نب نسحلا انآ ۰/ هدنم نب هللادبع يبأ نب باهولادبعو ۰ /0
 . ايندلا ىبأ انأ  رمع نب دمحم نب دمحأ
 : [ سابعلا لئاضف هيف ءزج امأو ] ١

 دمحم يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : رفظملا نسبال
 ‹ لامكلا تنب بنيز نع ۰ يسدقلا هللاديبع نب دمحأ نب دمحم نب هللادبع

 انأ « شوب نب دعسأ نب ىيحي مساقلاوبأ انأ « ظفاحلا ليلخ نب فسوي انآ

 نب دمحم نب كلملادبع مساقلا يبأ نب دمحم ركب وبأ انأ « فسوي نب بلاطوبأ

 . هب رفظملا نب دمحم نيسحلاوبأ انأ « نارشب

 : [ نايفس يبأ نب ةيواعم لئاضف هيف ءزج امأو ] ۲

 نع « ماجه ناميلس نب دمحأ ديسلا نع هيورأف : مصاع نب ركب يبأل
 رهاط دمحم رهاط يبأ خيشلا نع ۰ يجاجزملا ركب يبا نب قلاخلادبع خيشلا

 نب ناطلس خيشلا نع « هيبأ نع « يناروكلا نسح نب ميهاربإ خيشلا نبا
 يطيغلا دمحأ نب دمحم نع « يكبسلا ليلخ نب دمحأ نع « يجازملا دمحأ
 ىبأ نب دمحأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع ۰ يراصنألا ايركز يضاقلا نع

 دمحم هللادبعوبأ نأ « ذازرلا نب دمحأ نب دم انآ« يقفل ديمحادع نبرركب
 أ ‹ يفقثلا دعس نب دومحم نب ىيحي انأ ۰ ادرم بيطخ ليعامسإ نب

 ات نب دمحأ كيوب انأ . جاوسلا دمحأ نب لضفلا ب ب ليعامسإ
 قاحسإ نب رادنب نب دمحأ انأ « زيزعلادبع نب رمع نب هللادبع انآ « يناقرطاب

 . هفلوم نع
 : [ ةيواعم لئاضف هيف زج امأو ] ۲

 يبأ نب يلع نع ۰ رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : يطقسلل
 انأ « زيزعلادبع نب يلع نب دمحم انأ « يواهرلا نسح نب دمحا انأ « ريخلا
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 يدنسلا مامإلل

 . يطق لا رفعج نب دمحأ نب دمحم نب هلادبع مساق نأ ؛ يزورلا

 باتك يف هطرش نایب يف يناتسجسلا دواد يبأ ةلاسر هيف ءزج امأو ] 4

 _ : [ هفصوو ننسا
 نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هیوراف : كلذ نع مهل ًاباوج ةكم لهأل اهبتک

 هللا ةبه نب دمحم نب دمحم رصنوبأ انأ « يبهذلا نب ةريره يبأ نع ؛ رجح

 انأ . يدرورهسلا هللادبع نب دمحم نب رمع نيدلا باهش انأ ۰ يزاريشلا نبا

 نب نسحلا نب دمحأ لضفلاوبأ انأ « يطبلا نب يقابلادبع نب دمحم حتفلاوبأ

 لضفلا نب زيزعلادبع نب يلع نب دمحم هللادبعوبأ انأ « ظفاحلا نوريخ

 . هب دوادوبأ انآ « ىمشابلا

 : [ خويشلا ىلع ةءارقلا طورش هيف ءزج امأو ] 0
 نسحلا يبأ خيشلا نع ۰ يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع هيورأف

 ملاس نب هللادبع خيشلا نع « يدنسلا تايح دمحم خيشلا نع « يدنسلا

 يوانملا فوؤرلادبع نيزلا نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع ۰ يرصبلا

 نبا ظفاحلا نع ۰ ايركز يضاقلا نع ۰ يطيغلا دمحآ نب دمحم مجنلا نع

 بئاتلا يبأ نب نيسحلا نب هللاديبع انأ « يخونتلا قاحسإ يبأ نع « رجح

 . يفلسلا هفلؤم نع « يقارعلا دمحأ نب ليعامسإ انأ

 ٠ : [ةتسلا ةمئألا طورش هيف ءزج امأو ] 1
 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : رهاط نب لضفلا يبأل

 يبأ نب سنوي نع « يزغلا نب كرابملا نب دمحأ نب نمحرلادبع جرفلا يبأ
 نب كرابملا رمعلا يبأ نع « ريقملا نب نسحلاوبأ انأ « ينالقسعلا قاحسإ

 . هفلؤم نع « يراصنألا دمحأ



 ) ۳ دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالل

 دواد يبأو ملسمو يراخبسلا ةسمخلا ةمئألا طورش هيف ءرج امأو ۷

 : [ يئاسنلاو يذمرتلاو
 / هيورأف : يمزاحلا یسوم نب نامثع نب دمحم نب ركب يبأ نیدلا نيز مامالا فيلأت _ (۳۰۱/ب)

 رمع نب ىحي نب ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا فراعلا ىلاعت هللا يلو نع
 يجاجزملا قلاخلادبع نب هللا رمأ خيشلا نع ۱ - هللا همحر - لدهألا لوبقم

 رمع نب ىيحي دیسلا نع « يجاجزلا ركب يبآ نب قلا ادبع خیشلا نع
 دیسلا نع ۰ لدهالا حاطبلا يلع نب ركب يبأ ديسلا نع « لدهألا لوبقم

 ظفاحلا نع « لدهألا نيسح نب رهاطلا ديسلا نع « حاطبلا دمحم نب فسوي

 سيفن نع « يجرشلا نيزلا نع « عبيدلا يلع نب نمحرلادبع نيدلا هيجو

 ريخلا يبأ نب دمحأ هيقفلا نع « هيبأ نع « يولعلا ميهاربإ نب ناميلس نيدلا
 نع « يربطلا ركب يبأ نب قاحسإ نيدلا رخف هب انأ « يخامشلا روصنم نبا
 يبأ خيشلا نع ۰ ينميلا فيصلا يبآ نب ليعامسإ نب دمحم هللادبع يبأ

 . فنصملا نع يلع نب ميهاربإ قاحسإ
 : [ هدجو هوبأو وه ىور نم هيف ءزج امأو ]

 دمحم سمشلا نع « عبيدلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : هدنم نبال

 نع « دجملا يبأ نب يلع نسحلا يبأ نع ؛ يواخسلا نمحرلادبع نبا
 ايركزوبأ انأ « يفلسلا انآ « ینادمهلا ىلع نب رفعج انآ « ةزمح نب ناميلس

 ۱ ۱ . هدنم نب هللادبع يبآ نب باهولادبع نب ىبحي
 : [ ءامسألا بابسأ هيف ءزج امأو ] -۹

 - ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا نع « هيورأف : ديعس نب ينغلادبعل

 نب قباس نع « رصم ليزن يدنبلا ىضترم دمحم ديسلا نع « - هللا همحر
 نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع < يعفاشلا يلبعزلا مازع نب ناضمر

 ‹« رجح نبا ظفاخا نع « يواخسلا سمشلا نع « يدايزلا ىيحي نب يلع

 قاحسإ يبأ نب سنوي نع « كرابلا نب دمحأ نب نمحرلادبع جرفلا يبأ نع
 ؛ يطساولا دمحأ نب يلع نب دمحم بلاط يبأ نع « ةريقش نب ءاجرلا نع
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 يدنسلا مامالل

 يراخبلا رصن نب دمحأ نب میحرلادبع انآ . يديمحا رصن يبآ نب دمحم انآ

 . فلؤملا انآ

 : [ ةدرفلا ءامسألا هيف ءزج امأو ] ۰
 نب دمحأ سابعلا يبآ نع « رجح نبا ظفاحا ىلإ مدقتلا دنسلاب هیورأف

 انأ « ينادمبلا يلع نب رفعج ن ةزمح نب ناميلس انأ ۰ يسدقملا ركب يبأ

 « راطعلا هيودبع نب نسحلا نب كلملادبع انأ « نابيش نب دجام انأ « يفلسلا

 دمحم هللادبعوبأ انآ ۰ يميمتلا ىحي نب يرسلا نب ميهاربإ نب دمحم مكحلا انآ

 . هفلؤم يجيدربلا نوراه نب دمحأ ركبوبأ ان مثيبلا نب ردب نب كللادبع نبا

 : [ انربخأو انثدح نيب ةيوستلا هيف ءزج امأو ] ا

 همحر - ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا نع هيورأف : يواعطلا رضعج يبأل
 خيشلا نع « يولملا دمحأ خيشلا نع « ىضترم دمحم ديسلا نع « - هللا

 ينيسحلا يربطلا رداقلادبع نب نيدباعلا نيز نع < يلخنلا دمحم نب دمحأ

 ‹ يراصنألا ايركز يضاقلا نع ۰ يلمرلا دمحم خيشلا نع ۰ يعفاشلا يكملا

 نبا قاحسإ يبأ خيشلا تنب ةجيدخ لضفلا ما نع « رجح نبا ظفاحلا نع

 نبا لضفلا انأ « ريقملا نب نسحلا يبأ نع « رفظملا نب مساقلا نع ۰ ناطلس

 انأ « يسيردإلا دمحم نب ديعس انأ « يبأ انأ « ينيئارفسإلا رشب نب لهس

 يريرحا ناميلس نب دمحأ بيطلاوبأ انأ « دقانلا ورمع نب نسحلا نب دمحم

 . يواحطلا ةملس نب دمحم نب دمحأ رفعجوبأ انأ

 : [ يسنو ثدح نم هيف ءزج امأو ] ۲

 نب دمحأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ينطقرادلل

 يلع نب رفعج انأ « ةزمح نب ناميلس انآ « يسدقلا ديمح ادبع نب ركب يبأ

 بلاطوبأ انأ ۰ يرويطلا نب نيسحلاوبأ انآ « يفلسلا رهاطوبأ انأ « يناذمبلا

 . ينطقرادلا انأ ۰ يراشعلا حتفلا نب يلع نب دمحم



 ) ۳ )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ لبنح نب دمحأ مرثألا ركب يبأ تالاؤس هيف ءزج امأو ] م
 يالوم نع « ةنس نب دمحم نع « ينالفلا اص / خيشلا نع « هيورأف )۳۱/۲

 يضاقلا نع « يلمرلا دمحآ باهشلا نع ۰ يروهجألا يلع نع « فیرشلا

 نب قاحسإ يبآ تنب ةجيدخ نع ۰ رجح نبا ظفاحلا نع « يراصنألا ایرکز

 نب نيسحلا نب هللادبع نع ؛ ركاسع نب رفظلا نب مساقلا نع « ناطلس
 ىلعيوبأ انآ « یلالپلا ةداعس نب دومحم انأ « یفلسلا رهاطوبأ انأ « ةحاور

 ةمالس نب ميهاربإ نب يلع نسحلاوبأ انأ « يبأ انأ « يليلخلا هللادبع نب ليلخ
 . هب مرثألا انآ « حابصلا نب دمحأ نب يلع نسحلاوبأ انأ « ناطقلا
 : [ ينطقرادلل يناقربلا ةلئسأ نم هيف ءزج امأو ] 4

 ‹ يدايزلا يلع رونلا نع « فيرشلا يالوم ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 نبا ظفاحلا نع « يراصنألا ايركز يضاقلا نع « يلمرلا دمحأ باهشلا نع

 نب دمحم نب ركب يبا نع « يلع نب رمع نب هللادبع يلاعلا يبآ نع « رجح
 بلاغوبأ انأ « يفلسلا رهاطوبا انأ « يكم نب نمحرلادبع نع « يضرلا

 . یناقربلا ركبوبأ انآ « ىنالقابلا نيسحلا نب دمحم

 ۱ : [ لئاسلا هيف ءزج امأو ] ۵
 رونلا ىلإ قباسلا دانسالاب هيورأف : ةبيتق نب ملسم نب هللادبع دمحم يبأل

 نمحرلادبع نب دمحم سمشلا نع « يلمرلا باهشلا نع « يدايزلا يلع
 نب دمحم نب زيزعلادبع دمحم يبأ نع ‹ رجح نبا ظفاحلا نع « يواخسلا

 ؛ معنلادبع نب فيطللادبع بيجنلا انأ « يلاع نب دمحم نع « يبيطلا دمحم

 دحاولادبع نب يلع انآ ۰ يزوجلا نب يلع نب نمحرلادبع جرفلاوبأ انآ
 انأ « ةيويح نب سابعلا نب دمحم انث ينيوزقلا رمع نب يلع انأ « يرونيدلا
 . ةبيتق نب دمحوبأ انث يركسلا نمحرلادبع نب هللاديبع
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 يدنسلا مامإلل

 ملسمل بيعش نب ورمع ثيدح نم ملعلا لهأ هركنتسا ام هيف ءزج امأو ] 75
 : | جاجحلا نبا

 هللادبع نب فسوي نع « يدايزلا يلع رونلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 « رجح نبا ظفاحلا نع ؛ يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا نع « ينويمرألا

 ‹ لامكلا تنب بنيز نع « يسلابلا ناملس نب دمحم نب دمحآ نب رمع نع

 ريخلا نب دمحم نب ميهاربإو يدنسلا ميركلادبع نب دمحم رفعج يبأ نع
 نب دمحأ بلاغوبأ انأ « ىنوباصلا باهولادبع نب قلاخلادبع انأ : الاق

 نب دمحم رمعوبأ انأ « يطساولا دمحم نب يلع ماهتوبأ انأ « أبنلا نب نسحلا
 انآ « نادبع نب يكم انأ « يكزملا دمحم نب ميهاربإ انأ « ةيويح نب سابعلا

 . جاجحلا نب ملسم
 : [ ةريره يبأ دنسم نم هيف ءزج امأو ] 4١

 « يبهذلا نب ةريره يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف

 يلع نب ليعامسإ انآ « يبطرقلا رفعج يبأ نع ؛ رفظم نب مساقلا نع
 انأ « العلا يبآ نب ؛ مساقلاوبأ انآ « يملسلا نسحلاوبأ انأ « يوزبخلا
 انأ « فورعم نب مساقلا نب دمحم انأ « رصن يبأ نب نامثع نب نمحرلادبع

 . يزورملا ديعس نب يلع نب دمحأ ركبوبأ هفلؤم
 : [ ةريره يبأ دنسم نم هيف ءزج امأو ] ۸

 نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب اضيأ هيورأف : يتربسلا سابعلا يبأل ًاضيأ

 نع « لامكلا تنب بنيز نع < قحلادبع نب يلع نب دمحآ نع « 2« رجح

 « نوريح نب نسحلا نب دمحأ انأ « يطبلا نب ؛ حتفلاوبأ انأ « حرفلا نب دمحأ
 ىتربلا دمحم نب دمحأ سابعلاوبأ انأ « ناطقلا دايز نب لهسوبأ انأ

 ۱ : [ ةريره يبآ دنسم نم هيف ءزج امأو ]
 نع « رجح نبا ظفاحا ىلإ قباسلا دنسلاب اضيأ هیورآف : يركسعلل ًاضيأ

 انأ « ايضلا ظفاحلا انأ « يتشدلا ركب يبآ نع ۰ دجملا يبأ نب يلع نسحلا يبأ



 ) 7 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 .يركسعلا برح نب ميهاربإ قاحسإ وبآ انث ىيحي نب لهس نب رمع نب لهس
 : [ دامعلا تاذ مرإ ربخ هيف ءزج امأو ] ١

 نب رمع نب هللادبع نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف
 فيطللادبع انآ « يقرافلا / دلاخ نب دمحأ نب دمحم نع ۰ يدوعسلا يلع (۳۱/ب)

 يقابلادبع نب دمحم انأ ‹ بهاوم نب كلملادبع انأ « ينارحلا معنملادبع نبا

 : [ سانلا جئاوح ءاضق ىلع ثحلا هيف ءزج امأو ] ١
 تا را الا

 کز يضاقلا ع ٠ يامر هرم نب دامس نب دمحم نع ”يشاشقلا دمحأ

 نب دمحم نساحا يبأ نع « يكملا دهف نب رمع ظفاحلا نع « يراصنألا

 قاحسإ نب ىيحي نب قاحسإ نب ميهاربإ نع « يدشرملا دمحأ نب ميهاربإ
 نب دمصلادبع مساقلاوبآ انآ ؛ ريدغ نب معنملادبع نب رمع نع « يفنحلا

 نب دمحم نب هللا رصن حتفلاوبأ انآ « يناتسرخلا لضفلا يبأ نب دمحم

 : [ سايإ يبأ نب مدآ ءرج اماو ] ۲

 نع < ٠ يدشرلا مب ميهاربإ نب دمحم نساحملا يبأ ىلإ مدقتملا دانسإلاب هيورأف

 رهاط نب دمحم نب ةزمح لضفلاوبأ هب انأ « ىفقثلا دعس نب دومحم نب ىيحي

 هب انأ ۰ بيطخلا دمحأ نب قازرلادبع روصنموبأ هب انأبنأ يولعلا ابطابط نبا

 . سايإ يبأ نب مدآ انث يلمرلا ليعامسإ نب قاحسإ انب نايح نب دمحموبأ



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح 1 (

 يدنسلا مامإلل

 نب ميهاربإ نب دعس نب ميهاربإ ٌثيدح ةخسن هيف ءزج امأو ١]
 : [ يرهرلا فوع نب نمحرلادبع
 ليعامسإ نب دمحأ نع ‹ يدشرملا نساحملا يبأ ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف
 دحاولادبع نب دمحأ نب يلع نع ۽ ۽ يسدقلا رمع يبأ نب رمع نب دمحأ نبا

iينايتخسلا ةميمت يبأ نب بويا ءرج و  ] : 

 ‹ هيورأف : يدادغبلا ديز نب دامح نب لیعامسا نب قاحسإ نب لیعامس| يضاقلا عمج
 هدلاو نع 8 هيبأ نع 1 يجاجزلا نیدلا ءالع نب دمحم نب فسوی خیشلا نع

 ۽ يناروكلا نسح نب میش خيشلا نع ' يجاجزملا دمحم نب نيا ءالع

 کز يضلل نم .يکلا يشيبلا رجح نب دصحأ نع ١ , يمكحلا

 هم نب نسح نع شر دمحأ نب ميهار نب دم نسا بأ هيأ

 نمسحلا يلعوبأ ا 3 ابا دم نب دمحم نب دمحا مراكل وبأ انآ 3 يراخبلا

 . قاحسا نب ليعامسإ يضاقلا ان يبيصتلا دالخ نب فسوي نب دمحأ ركيوبأ

 نب دمحم ةيواعم يبأو يواركبلا ةبيتق نب راكب ةخسن هيف ءزج امأو ] 0

 رشا مز



 ) 2 )ر سس دباع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 انأ « يلالبلا نسحلا نب مئادلادبع انأ « ينافكألا دمحم نب دمحأ نبا

 باتع نب هللادبع سابعلاوبأ انأ « يبالكلا ديلولا نب نسحلا نب باهولادبع
 ةيواعم يبأ نع « يراوحلا يبأ نب ؛ دمحأو هتخسنب ةبيتق نب راكب ان يتفزلا

 سم

 ٌتيدح نم یقتنلا نم سداسلاو سماخلاو عبارلاو ثلاثلا / ءزجلا امأو 1 41 ۳۱۸۸
 : [ يفقثلا داولادبع نب رفعج

 نب دمحم نب دمحأ ديسلا نع « يجاجزلا فسوي خیشلا نع هيورأف
 دمحم نع « يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع « لدهألا لوبقم فيرش

 « ايركز يضاقلا نع « يكملا يروهنسلا دمحأ نع « يلبابلا نيدلا ءالع نبا

 يدشرلا ميهاربإ نب دمحم نساحا يبأ نع « يكملا دهف نب رمع ظفاحلا نع

 قاحسإ نب ىيحي نب قاحسإ نع « يقشمدلا قيدص نب دمحم نب ميهاربإ نع
 يقشمدلا هللادبع نب ليلخ نب فسوي جاجحلا يبأ نع ؛ يدمآلا ميهاربإ نبا
 نب رفعج لضفلا يبأ سيئرلا نع « حتفلا يبأ نب دمحم نب رصان حتفلاوبآ انأ

 ليلجلادبع دوعسم ىبأ ظفاحلا ءاقتناب ىفقثلا دومحم نب دمحم نب دحاولادبع

 ۱ ` . هاتوک نب دحاولادبع نب دمحم نبا
 : [ ةقاطبلا رج امأو ]۷

 ناميلس نب دمحأ ديسلا نع هيورأف : ظفاحلا ينانكلا دمحم نب ةزمح ءالما

 خيشلا نع « لدهألا لوبقم فيرش نب دمحم نب دمحأ ديسلا نع « ماجه
 يكملا ريشقاب ديعس خيشلا نب هللادبع خيشلا نع « يلخنلا دمحم نب دمحأ

 , ينفاشلا يرصما ينيسملا ميحرلاديع ديسلا ني رمع ديسلا نع  يمفاشل

 ‹ ايركز يضاقلا نع « يلمرلا ةزمح نب دمحأ نب دمحم نع
 امحآ نب نسح نع ؛ هيبأ نع ؛ يدشرلا مي ميهاربإ نب دمحم نب نمحرلادبع
 رهاطوبأ انآ « يراخبلا نب دمحأ نب يلع نع « قاقدلا لبه نب لاله نبا

 نب يلع نسحلاوبأ انأ ۰ ينيدملا ىيحي نب دشرم يعوشخلا ميهاربإ نب تاكرب
 . ينانكلا يلع نب دمحم نب ةزمح ان ينارحلا رمع



 دباع دمحم ديناسأ نم هراشلا رصح سا 2 (

 يدنسلا مامإلل

 : [ اهتصقو ةيدعسلا ةميلح ءزج امأو ] ۸

 دنسلاب هيورأف : يرصبلا رخص نب دمحم نب يلع نب دمحم نسحلا يبأ عمج
 ‹ يعوشخلا ميهاربإ نب تاكرب رهاط يبأ نع ٠ يراخبلا نب يلع ىلإ قباسلا
 نب يلع نب دمحم نسحاوبآ انيلإ بتك : لاق ينيدملا ىيحي نب دشرم نع
 . رخص
 : [ يلالهلا نارمع يبأ نب ةنييع نب نايفس ءزج امأو ] 4

 ماكملا يبأ نع « يراخبلا نب دمحأ نب يلع ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف

 انأ « يوريشلا دمحم نب رافغلادبع ركب يبأ نع « نابللا دمحم نب دمحأ
 نب دمحم سابعلاوبا ان يريحلا دمحأ نب نسحلا نب دمحأ ركيوبأ يضاقلا

 . ةنييع نب نايفس ان يزورملا دسأ نب ىبحي نب ايركز ان مصألا بوقعي
 : [ يمرخلا رصن نب نادعس ثيدح نم يناثلا ءزجلا امأو ] ۰

 ركب يبآ نب قلا ادبع خیشلا نع ۰ يجاجزلا فسوی خيشلا نع هيورأف

 نسح خيشلا نع « لدهالا لوبقم رمع نب ىيحي دیسلا نع  يجاجزللا
 ؛ يلمرلا دمحآ نب دمحم سمشلا نع « يجافخلا باهشلا نع يميجعلا

 يبآ نع ۰ ‹ يكملا دهف نب رمع ظفاحلا نع < يراصنألا ايركز يضاقلا نع

 نب ركب يبأ نب دمحم نب هللادبع نع « يدشرملا ميهاربإ نبا دمحم نساحما

 انأ « يربطلا ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ ىضرلا نع « يکلا ليلخ
 نب دمحأ تنب ةدهش نع < ‹ يريمحلا نب ةمالس نب هللا ةبه نب يلع نسحاوبآ

 نب هللادبع دمحوبأ انأ « ىرسبلا نب يلع نب نيسحلا هللادبعوبأ انآ « جرفلا

 ليعامسإ نب دمحم نب ليعامسإ يلعوبا انأ « يركسلا رابجلادبع نب ىيحي
 . ىمرخملا روصنم نب رصن نبا نادعس رافصلا

 : [ رصن نب نادعس ثيدح نم عبارلا ءزجلا نم ىقتنم هيف ءزج امأو ] ۲۱
 نع « يدشرملا مي میهاربا نب دمحم نساحملا يبأ ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف

 نأ « ةزمح نب اميل نأ « يلبتملا حصانلا نب دمحأ نب هللادبع نب دمحأ

 (۳۲/ب) انآ ۰ / يفلسلا دمحآ نب دمحم نب دمحآ رهاطوبآ انآ « ي يرقلا يلع نب رفعج



 ) 7 سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 هللادبع نب دمحم نب يلع نیسحاوبآ انآ « يفقثلا دمحأ نب لضفلا نب مساقلا
 نادعس ان « رافصلا ليعامسإ نب دمحم نب ليعامسإ یلعوبآ انآ « نارشب نبا
 . رصن نبا

 رمع تنب ديبعلا تسو يهنشألا راتخم نب حلاص يلاوع نم ءزج امأو ۲

 : [ يرسيندلا ركب يبأ نبا
 دمحم نيدلا ىقت نع « يدشرملا نساحملا يبأ ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف

 . ديبعلا تسو خاص نع « يرصملا متاح نب دمحم نب دمحأ نبا

 : [ يبنيزلا يلع نب دمحم نب دارط يلاوع امهيف نآزج امأو ] ۲

 ةنس نب دمحم نع « ينالفلا خاص خيشلا نع امهيورأف : ينادربلا جیرخت

 نجلا نب دمحأ نب هللادبع نب دمحم سمشلا نع ٠ « يدشرلا مي ميهاربإ نب دمحم

 « يسدقملا رمع يبأ نب رمع نب دمحأ نب ةزمح نب ناميلس لضفلا يبأ نع

 دمحم نب دارط انأ « يربآلا جرفلا نب دمحأ تني ةدهش نع « ريقملا نبا انآ

 ب اداب

 ا ا ل ا قاط ایی ان

 رابجلادبع نب ىبحي نب هللادبع انآ ۰ يرسبلا نب دمحأ نب يلع نب نيسحلا
 ان « رافصلا ح اص نب ليعامسإ نب دمحم نب ليعامسإ يلعوبأ انأ ۰ يركسلا

 . يفقرتلا سابع



 دا دم نمو رشا رصح سد
 يدنسلا مامإلل

 يبأ نب يلعل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ةيصو هيف ءزج امأو ] 0
 : [ بلاط

 ميهاربإ نب دمحم ىلإ مدقتملا دانسإلاب هيورأف : هخويش نع كامسلا نبا ةياور

 عساولادبع نع « رمع يبأ نب ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم نع « يدشرملا
 تاكربلا يبأ نب نسحلا يبأ نب ىيحي نب سنوي انأ « يرهبألا يفاكلادبع نبا

 نب يلع نب دمحم انأ « يومرألا فسوي نب رمع نب دمحم انآ « يمشابلا

 نامثع ورمعوبأ انأ « باتنملا نب رمع نب هللاديبع انأ « هللاب يدتهملا نب دمحم

 . كامسلا نب هللادبع نب دمحأ نبا

 : [ ملسو هيلع ىلاعت هللا یلص يبنلا اياصو هيف ءزج امأو ] 7

 ىيحي نب ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا دمحموبأ نيثدحملا مامإ ةمالعلا انخيش هعمج

 . هضعبل هنم اعامسو هيلع ةءارق هنع هيورأف : لدهألا لوبقم رمع نبا

 : [ نمزلا ىسوم يبأ ینّلا نب دمحم ءزج امأو ] ۷
 يلع نب دمحم نع « يدشرملا ميهاربإ نب دمحم ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 رهاط يبأ نع < حاور نب باهولادبع انآ ‹« يرصملا ركس نب دمحم نبا

 يلع انأ « يساملسلا رفظلا نب سدنهلا نب نسحلا نب ميهاربإ انآ « يفلسلا

 يرهوجلا ناميلس نب ميركلادبع نب دمحم انأ « يقشمدلا يسبعلا نسحلا نب

 . ىنثملا نب دمحم ان هيقفلا رمع نب يلع نب نسحلا ان
 : [ دهازلا رامع نب روصنم رابخأ هيف ءزج امأو ] ۸

 هيورأف : ظفاحلا يناوكذلا نمحرلادبع نب دمحأ يلع يبأ نب دمحم ركب يبأ عمج

 نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا هيبأ نع « يجاجزملا فسوي خيشلا نع

 يقابلادبع خيشلا نع « يبهذلا دمحم نب نمحرلادبع نع « يجاجزملا
 « يمثيبلا رجح نب دمحأ باهشلا نع « ناطقلا دمحم خيشلا نع « يلبنحلا

 نع « يدشرملا ميهاربإ نب دمحم نب نمحرلادبع نع « ايركز يضاقلا نع
 بدم دمع نع دلا نب دمحأ نب هللادبع نب دمحم نسمشلا نع « هی

 دمحم نب دمحأ رهاط يبآ نع « طبسلا يكم نب نمحرلادبع نع « رتنع



 ) 5 سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالل

 نب رکبوبآ انآ « یناسرفلا دمحم نب رابجلادبع نب دمحم العلاوبآ انآ « یفلسلا

 . هخویش نع ۰ هجرخ ينادمهلا يلع يبآ
 | بیلک نب منیهلا دنسم نم لوألا ءزجلا نم یقتسنم هيف ءرج امأو ] 00 ۲٩ بس ۰ 1 ۰ 4 © ۰ »« 4 7

 اتش

 ل ٠ يروزرهشلا رفقا نب ساق نب دمص کیو دزرط نب ع ان

 نب دمحأ نب يلع انآ ۰ يليلخما رهاط يبأ نب روصنم يبآ نب يلع مساقلاوبآ

 . بيلك نب مثيملا انث يعازخلا نسحلا نب دمحم

 : [ يلهابلا ىسوم نب الع مهج يبا ءرج امأو ] 6۰

 يالوم نع « ةنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع هيورأف

 ةشئاع نع « ىطويسلا ظفاحلا نع « یخرکلا نيدلا ردب نع « فيرشلا

 ىلع نب رمع نب هللادبع اجنملا ىبأ نع « راجحلا بلاط يبأ نب دمحآ

 يأ نب دمحم انأ « يزجسلا بيعش نب ىسيع لوألا دبع انأ « يدادخبلا

 . يلهابلا مهجلاوبأ انث يوغبلا زيزعلادبع نب دمحم نب هللادبع انأ « يراصنألا

 ةفيدح يبأ مظعألا مامإلا ةياور نم ثيداحأ ةثالث هيف ءزج امأو ]

 : [ ةباحصلا نع تباث نب نامعنلا

 يالوم ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : يمرضحلا نوراه نب دماح يبأ عمج

 نب رخفلا نع رمع يبأ نب حالصلا نع لبقم نب دمحم نع « يطويسلا

 مج نب همس نب دمحا نأ حارطلا نب دمص نب يلع نب یک دموي ان



 دباع دمحم دیناسأ نم هراشلا رصح ل ل 6 3 (

 يدنسلا مامإلل

 ثيدحلا يف يمرضحلا دنسأو هركذف يمرضحلا نوراه نب دمحم دماحوبأ

 انث يضاقلا فسويوبأ انأ « ليئارسإ يبأ نب قاحسإ ابن : لاق لوألا
 . ةفينحوبأ
 : [ ةفينح يبأ مامالا يلاوع هيف ءزج امأو ] ۲

 ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يقشمدلا ليلخ نب فسوي جاجحلا يبأ ظفاحلا عمج

 « يلمرلا دمحأ باهشلا نع « يدايزلا يلع رونلا نع « فيرشلا يالوم

 نب دمحم نع « يكملا دهف نب رمع نع ۰ يراصنألا ايركز يضاقلا نع
 بنيز نع ۰ يركبلا ركس نب دمحم نب يلع نب دمحم نع ؛ يدشرملا ميهاربإ
 . هعماج ليلخ نبا نع ‹ ةيسدقملا ميحرلادبع نب دمحأ لامكلا تنب

 : [ ةباحصلا نع - هللا همحر - ةفينح يبأ ثیداحأ هيف ءزج امأو ] ۲

 مدقتملا دنسلاب هيورأف : يربطلا يرقلا دمصلادبع نب ميركلادبع رشعم يبأ عمج
 نب دمحم سمشلا نع ۰ يجافخلا نيدلا باهش نع « فيرشلا يالوم ىلإ
 نب دمحم نب ميحرلادبع نيدلازع نع « ايركز يضاقلا نع « يلمرلا دمحأ
 ديز نع ۰ يراخبلا نب رخفلا نع « ةليمأ نب رمع صفح يبأ نع ۰ تارفلا
 . رشعم يبأ نع < « يراصنألا يقابلادبع نب دمحم نع < يدنكلا نسحلا نبا

 : [ ةباحصلا نم هثيداحأ ًاضيأ هيف ءزج امأو ] 4
 ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يتنهبلا ىسيع نب دمحأ نب يلع نسحلا يبأ ةياور

 ‹ هيبأ نع < ‹ يدشرملا مي ميهاربإ نب دمحم نب نمحرلادبع نع < ايركز يضاقلا

 يبآ نع < : يبحولا مساق ني ركي يبأ نع ؛ يواديوسلا نسحلا نب دمحأ نع
 نب هللادبع مساقلا يبأ نع ۰ يرهاطلا هللادبع نب دمحم نب دمحآ سابعلا

 يدومحملا يلع نب دمحأ نب دومحم انأ « يراصنألا ةحاور نب نيسحلا

 نب دحاولادبع نب دمحم نب دمحأ تاداعسلاوبآ فيرشلا انأ « ینوباصلا
 نيسحلا يبأ نب دمحم نب دمحأ نيسحلاوبأ انأ « يمشاملا هللا يلع لكوتملا

 . ىسيع نب دمحأ نب يلع نسحلاوبا انآ « ينانمسلا نيعألا
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 يدنسلا مامإلل

 : [ مالس نب مساقلا ديبع يبأ تیدح نم ةعطق / هيف ءزج امأو ] 0 (۳۳/ب)

 نب دمحم ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : يكملا يوغبلا زيزعلادبع نب يلع ةياور

 يبأ نب دمحأ نع ۰ قيدص نب دمحم نب ميهاربإ نع ٠ « يدشرملا مي ميهاربإ

 ؛ يفلسلا دمحم نب دمحأ رهاطوبأ انأ « هللا ةبه نب رفعج انأ « راجحلا بلاط

 ينالعلا دمحم نب نيسحلا هللادبعوبأ انأ « دمحأ نب دمحم نب دمحأ ركبوبأ انأ

 ۱ . يوغبلا زیزعلادبع نب يلع انأ « يفقثلا نوراه نب دمحم نيسحلاوبأ انأ
 :[ بلعت مالغ دهازلا دحاولادبع نب رمع رمع يبأل ءازجأ ةثالث امأو ] 4١

 لوألا ءزجاب انأ : لاق يفلسلا رهاط يبأ ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 ثلاثلا ء ءزجابو شیشخ نب دمحم نب میرکلادبع نب دمحم دیعسوبآ يناثلاو

 نسحلا يلعوبآ انآ : الاق يفريصلا دمحأ نب رابحادبع نب كرابلا نيسحلاوبأ

 . دهازلا رمعوبآ انآ « ىاذاش نب ميهاربإ نب دمحآ نبا

 يدزألا نيسحلا نب دمحم حتفلا يبأ دناوف نم يناثلا ءزجلا امأو ]۷

 : [ ظفاحلا يلصولا
 نب رداقلادبع بلاطوبآ انآ « يفلسلا رهاط يبآ ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف

 ؛ يکمربلا دمحا نب رمع نع « میهاربا قاحسإ يبآ نع « فسوي نب دمحم
 . يدزألا حتفلاوبأ انأ

 : [ يرهرلا نمحرلادبع نب هللاديبع لضفلا يبأ تيدح نم ءزج امأو ] 8

 ىيحي ديسلا نع « هيبأ نع < « ماجه ناميلس نب دمحأ ديسلا نع هيورأف

 نب دمحم نع « يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع « لدهألا لوبقم رمع نبا

 نب دمحم نع « يروهنسلا دمحم نب ملاس نع « يلبابلا نيدلا ءالع

 ؛ لبقم نب دمحم نع « يطويسلا نيدلا لالج نع « يمقلعلا نمحرلادبع

 ؛ ذزربط نب رمع نع « يراخبلا نبا رخفلا نع « رمع يبأ نب حالصلا نع
 ميهاربإ نب نيسحلا نب رمع مساقلاوبا انآ « يراصنألا يقابلادبع نب دمحم انأ

 . يرهزلا لضفلاوبأ ان فافخلا



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام )ال

 : [ بتاكلا يلع نب دمحأ نب دمحم ملسم يبأ دناوف نم لوألا ءزجلا امأو ] 4

 نب دمحأ نب هللا ةبه انأ . يراخبلا نبا رخفلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 ‹ يدزألا نامثع نب يكم نب دمحم نسحلاوبا انأ « ينافكألا دمحم نب دمحأ

 . بتاكلا ملسموبأ انأ
 : [ يرجسلا تقولا يبأ ثيدح نم ءزج امأو ] 0

 دمحم نب دمحأ ديسلا نع < « ماجه ناميلس نب دمحأ ديسلا نع « هيورأف

 ‹ يدركلا مي میهاربا خيشلا نب رهاط دمحم خيشلا نع < « لدهألا لوبقم فيرش

 ةزمح نب دمحأ نب دمحم نع ؛ يشاشقلا دمحأ خيشلا نع « هيبأ نع

 نع ۰ يكملا دهف نب رمع نع « يراصنألا ايركز يضاقلا نع « يلمرلا
 ؛ رمع يبأ نب ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم نع « يدشرملا مي ميهاربإ نب دمحم

 بأ نب ىبحي نب سنوي نم هتزاجإب يرهبألا فاكلادبع نب عساولادبع نع

 . تقولاوبأ انأ « یمشاهلا تاكربلا

 : [ قرزألا جرفلا نب دمحم ثيدح نم ءزج امأو ] 0١
 نب نسح نع « يدشرملا مي ميهاربإ نب دمحم ىلإ قباسلا دانسالاب هيورأف

 اب نب دمحأ تنب ةنيلع اتانآ يراخبلا نيا رخفلا نع ا

 نب دمحم ان يبيصنلا دالخ نب فسوي نب دمحأ ركيوبأ ان ظفاحلا هللادبع

 . قرزألا جرفلا

 ١ ] ةمظعلا باتك نم يناثلا ءزجلا امأو [ :
 رهاز نع < يراخبلا نبا رخفلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : خيشلا يبأل

 يئ ا دومح نب دمحم نب دحاولادبع نب رفعج نع ۽ « يفقثلا رهاط يبأ نبا

  1 40رداونلا نم سماخلاو عبارلاو ثلاثلا ءزجلا يورآ ًاضيأ دنسلا اذهبو
 فثتلاو [ :

حوبآ هتينكو نايح نب رفعج نب دمحم نب هّلادبع همساو خیشلا يبأل
 دم

 هآ . خیشلاوبآ هبقلو ./ )۲/:۳)



 سر دباع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح
 يدنسلا مامإلل

 : [ ىرغصلا ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ يضرلا مامالا تايعاست هيف ىزج امأو ] 4

 نبدمحأ خيشلا نع < يجاجزملا فسوي خيشلا نع « هيورأف
 خيشلا نع ٠ يولملا دمحأ خيشلا نع < يرصلا يلوبشألا نمحرلادبع
 يلع رونلا نع ۰ يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع ,يرصبلا ملاس نب هللادبع
 ايركز يضاقلا نع < يلمرلا دمحم نب دمحأ باهشلا نع , يدايزلا یبحی نبا
 باهشلا نع < يراصنألا يطعلادبع نب دمحم نب دمحأ نع ‹ يدشرملا ميهاربإ نب دمحم هيبأ نع « يدشرملا ميهاربإ نب دمحم نب نمحرلادبع نع
 . يربطلا يضرلا نع ۰ يربطلا بحا نب دمحم نب دمحم نب دمحآ
 : [ نيطم يمرضحلا هللادبع نب دمحم ثيدح نم ءزج امأو 0

 ب دمحأ هللادب عوبأ انأ « هللاديبع نب رفظلا نب دمحم روصنموبأ انأ ىفلسلا دمحم نب دمحأ رهاط وبأ انأ ؛ يزيمحلا نب هللا ةبه نب يلع نسحلاوبأ ان يربطلا ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ نع ؛ يرارحلا مساق نب دمحأ ۱ تنب ةمطاف نع < يدشرلا ميهاربإ نب دمحم ىلإ مدقتلا دنسلاب هیوراف
 : [ يناتسجسلا دواد يبأ نب ركب يبأ يلاوع نم ءرج امأو ] 5 . نيطم ىمرضحلا ناميلس نب هللادبع نب دمحم رفعجوبأ انأ « يئاكبلا نمحرلادبع نب يلع نسحلا وبأ انآ < ةحرج تنب نب نمحرلادبع

 نب دمحم نع < يدشرلا ميهاربإ نب دمحم ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف
 يرهبألا يفاكلادبع نب عساولادبع نع ؛ رمع يبأ نب ميهاربإ نب دمحأ
 . دواد يبأ نب ركبوبأ انأ روبنز نيب فورعملا يلع نب رمع نب دمحم رکیوبآ انأ , ينيفيرصلا هللادبع نبا دمحم نب هللادبع دمحوبأ انآ ۰ غابصلا نب دحاولادبع نب دمحم نب ديسلادبع نب يلع مساقلاوبأ انأ . يناهبصألا اجرلا يبأ نب متسر نب رهاز نم هتزاجإب



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سر

 يدنسلا مامإلل

 ليزيد نب نیسحلا نب میهارسبا قاحسإ يبأ ثيدح نم ءزج امأو 114
 : [ هنیفس بقلملا يئاسكلا

 يلع نب دمحم نع < ‹ يدشرملا مي ميهاربإ نب دمحم ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 فلخ نب نمؤملادبع نيدلا فرش ظفاحلا نب دمحأ نع « يركبلا ركس نبا

 هدلاوو ةيسدقملا ميحرلادبع نب دمحأ لامكلا ةنب بنيز نع ؛يطايمدلا

 نع « ريخلا نب دومحم نب ميهاربإ نع ۰ امهالك يطايمدلا نمؤملادبع فرشلا
 نب كرابملا انأ ۰ فسوي نب رداقلادبع نب دمحأ نب قلاخادبع نب قحلادبع
 نامثع نب دمحم نب دمحم روصنموبأ انأ « يفريصلا دمحأ نب رابجلادبع
 نب انأ يدرْجوُرُبلا بيطخلا اص نب دمحم نب دمحأ سابعلاوبأ انآ « قاوسلا
 . ليزيد

 نب ةعيبر نب دمحأ نب هللادبع دمحم يبأ يضاقلا ثیدح نم ءزج امأو ] ۸
 : [ ريبكلا نم ريفصلا ءزجلا وهو يعبرلا ربز
 نب نسح نع « يدشرملا مي ميهاربإ نب دمحم ىلإ مدقتملا دنسلاب هیورأف
 ب تاكرب رهاط بأ نع : يراخبلا نب رخفلا نع : قاقدلا لاله نب دمحأ
 انأ « ينافكألا دمحم نب دمحأ نب هللا ةبه انآ ٠ يعوشخا رهاط نب ميهاربإ

 دمحم ركب يبآ نع < « يملسلا ديدحلا يبأ نب دمحم نب دحاولادبع نب دمحأ
 . ریز نب دمحأ نب هللادبع دمحوبأ انأ ٠ ديدحلا يبأ نب نامثع نب دمحأ نبا
 : [ بهذلا يبأ نب رابخأ هيف ءزج امأو ] ٩

 ىعوشخلا رهاط يبأ نع « يراخبلا نب رخفلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هیورآف

 رصنوبأ انأ ينانكلا دمحم نب دمحأ نب زیزعلادبع نع ٠ « ينافكألا هللا ةبه انأ
 نب هللادبع نب دمحم ناميلسوبأ هفلؤم ان يزملا رمع نب هللادبع نب باهولادبع
 . يعبرلا ربز نب ةعيبر نب دمحا



 یو دهم دسر رس
 يدنسلا مامالل

 دايز نب دمحم نب هللادبع ركب يبأ ثيدح نم هيف ءزج امأو ] ٠

 : [ يوغبلا نع , ينانكلا ثيدح نمو يروباسينلا
 نب دمحم نب رمع انأ « يراخبلا نب رخفلا ىلإ / مدقتملا دنسلاب هيورأف (۲۹/ب)

 دمحأ نب هللادبع مساقلا وبأ انآ « ينيفيرصلا درم رازه نب دمحم نب هّلادبع

 . هنع ينانكلا ميهاربإ نب رمع صفحوبأ يوغبلا دمحم نب هللادبع مساقلا

 نيهاش نب نامثع نب دمحأ نب رمع صفح يبأ ثيدح نم ءزج امأو ] ١

 : [ © يبنلا نع . هدنس برقام هيف يذورورملا

 نع « يدنسلا تايح دمحم خيشلا نع ۰ يدنسلا قداص دمحم نب نسحلا يبآ

 « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا

 ايركز نب فسوي لامجلا نع « يفنحلا يريرحنلا دمحم نب هللادبع نب نيزلا

 نب دمحم نع « يكلا دهف نب رمع نع « يراصنألا ايركز يضاقلا هيبأ نع

 انأ « يسدقملا رمع نب دمحأ نب ليعامسإ نب دمحأ نع « يدشرملا ميه اربإ

 نب دمحم نب رمع نع « هأبنأ يلبنحلا دحاولادبع نب دمحأ نب يلع نسحلا ابآ

 . نيهاش نب صفحوبأ انآ « يراشعلا ينارحلا حتفلا نب يلع نب دمحم

 : [ كلذ ريغو ديعولاو قئاقرلاو دهزلا هيف ءزج امأو ] ۲

 نع ايركز يضاقلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ًاضيأ نيهاش نب صفح يبأل

 نب ديز نميلا وبأ انأ « ناميلس نب ركب يبأ نب دمحأ انأ « يزملا جاجحلا

 زازقلا دحاولادبع نب دمحم نب نمحرلادبع روصنم وبأ انآ « يدنكلا نسحلا

 . نيهاش نب دمحأ نب رمع صفح وبأ انأ « هللاب يدتهملا نب ر نيسحلاوبأ انآ



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام الت

 دمحم نب ورغ نب نمحرلادبع ملسم يبآ ثيدح نم ءزج امأو ] ۲
 : [ هریغ نم دناوف هیفو يدنواهنلا
 نب ميهاربإ نع : يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم ىلإ قباسلا دانسالاب هيورأف

 نيدلا لالج ظفاحلا نع <« « يئاجلألا نب رمع نع < « يناقللا نسح نب ميهاربإ

 نب ميهاربإ نع <« يربطلا خاص نب هللا راج تنب ةشئاع نع < يطويسلا

 ؛ راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ نع « يقشمدلا قيدص نب دمحم

 ‹ يفلسلا رهاطوبأ انآ « ينادمبلا هللا ةبه نب يلع نب رفعج لضفلا وبأ انأ

 نمحرلادبع ملسموبأ يدلاو انأوزغ نب نمحرلادبع نب رهطلا رهاطوبأ انأ

 . وزغ نبا
 لبق نب ميهاربإ نب دمحأ نب نسحلا رهاط يبأ ثيدح نم ءزج امأو ] 4

 : [ يكاطنألا
 دمحأ نع < ‹ يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 ايركز يضاقلا نع « يكملا رجح نب دمحآ باهشلا نع «يروهنسلا
 يدشرلا مي ميهاربإ نب دمحم هيبأ نع < ‹ يدشرملا نمحرلادبع نع < يراصنألا

 نسح نب يلع نب دمحأ نع « يلالبلا زيزعلادبع نب دمحأ نب ناميلس نع
 « ادرم بيطخ يسدقلا دمحأ نب ليعامسإ نب دمحم انآ « يرزجلا دواد نبا

 نب فرشملا نب ىيحي ان يريصوبلا تباث نب دوعسم نب يلع نب هللا ةبه انأ

 نب يلع نسحلا وبأ ان يرقملا شيعي نب دمحأ انأ « رامتلا رضخلا نب يلع
 . لبق نب انث ( هئدآ ) يضاق رادنب نب نيسحلا

 صفح نب دلخم نب دمحم هللادبع يبأ ثيدح نم ءزج امأو ] 0

 : [ يرودلا

 دمحم مجنلا نع « يروهنلا ملاس نع « يلبابلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف

 رجح نبا ظفاحلا نع < « يطابنسلا دمحم نب قحلادبع فرشلا نع < يطيغلا

 يبآ نع ۰ راجحا سابعلا يبأ نع < « يخونتلا قاحسإ يبآ نع < ؛ ينالقسعلا

 نب دمحم حتفلا يبآ نع < يطيبقلا نب يلع نب دمحم نب فیطللادبع بلاط



 (ل سس دا ده دین داش
 يدنسلا مامالل

 انأ « يرابنألا دمحم نب يلع نسخ اوبآ انآ « يطبلا نب دمحأ نب يقابلادبع

 . دلخم نب دمحم ان يدهم نب هللادبع نب دمحم نب دحاولادبع رمعوبأ

 : [ سينألاو سيلجلا باتك امأو ] 7

 « يبهذلا نب ةريره يبأ نع ۰ رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف

 ىلوم هللا دبع نب جرف انآ « يبطاشلا يلع نب ىيحي نب يلع نسحلا يبأ نع

 دمحأ زعلا وبأ انأ « يدنكلا ديز نب نسحلا نب ديز نميلا وبأ انأ . یبطرقلا

 هفلؤم انآ « يرزاجلا نيسحلا نب دمحم نيسحلا وبأ انأ « شداك نب هللا دبع نبا

 . ه.أ يناورهنلا ايركز نب ئفاعم جرفلا وبأ

 : [ ةعمجلا باتك امأو ] ۷

 ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : يزورملا ديعس نب يلع نب دمحأ ركب يبأل

 . هفلؤم نع « حصانلا نب دمحأ وبأ انأ ٠ يسرافلا دمحأ نب يلع

 : [ داهجلا باتك امأو ] ۸
 نع « هنس نب دمحم نع « خاص خيشلا نع « هيورأف : مصاع يبأ نبال

 0 ا

 < مصاع يبأ نبانأ « بابقلا ركبربأ نأ . ناذاش نیکی

 : [داهجلا بانک امأو ] 8

 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : كرابملا نب هللا دبعل

 « ريقملا نب نسحلا وبأ انآ « قاحسإ يبأ نب سنوي نع « يلضافلا يلع يبأ

 دمحم نب كلملا دبع انأ « هدنم نب مساقلا وبأ انأ « رصان نب لضفلا يبأ نع

 نب نايفس نب دمحم انث حتفلا نب دمحم نب ميهاربإ انآ « فسوي نب دمحأ نبا



 دباع دمحم دیناسا نم هراشلا رمح تس لع سو
 يدنسلا مامإلل

 : [ داهجلا باتك امأو ] ۷۰

 يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : ركاسع نبال

 يدج مع انأ « ركاسع نب رفظم نب مساقلا نع « دجملا يبأ نب يلع نسحا

 مساقلا وبآ انأ « ركاسع نب لضفلا يبأ ءانمألا جات نب ميحرلا دبع رصن وبآ

 . ركاسع نبا
 : [ نيحيحصلا نيب عمجلا باتك امأو ] ١

 ديناسألاب هيورأف : يديمحلا رصن يبأ نب دمحم هللا دبع يبأ ظفاحلا / مامإلل

 نع « عبيدلا يلع نب نمحرلا دبع نيدلا هيجو ىلإ ليزنتلا راونأ يف ةقباسلا

 نب دمحأ نع « هيبأ نع « يولعلا ميهاربإ نب ناميلس نع « يجرشلا نيزلا
 لامج نع يخامشلا روصنم نب ريخلا يبأ هيبأ نع « يخامشلا ريخلا يبآ

 يبأ نب رصن حوتفلا يبأ نع < « يلشفلا ميهاربإ نب دمح هللا دبع يبأ نيدلا
 ‹ ًاضيأ هيوري يلشفلاو (ح) فلؤملا نع < « يطبلا نب نع « يرصحلا جرفلا

 يدادغبلا هللا دبع نب يلع نب باهولا دبع نع « فيصلا يبأ نب مامإلا نع
 يبأ نب دمحم نب يلع نسحلا يبأ نع « هيوري يلشفلاو (ح) فلؤملا نع

 هللا دبع يبأ نع ۰ نابللا رصن يبأ دومحم يرقملا نع « يلصوملا بورح
 نع ًايلاع هيورأو (ح) فلؤملا نع « شيبح نب دمحم نب رصن نب نسحلا
 دمحم نع « فيرشلا يالوم نع . هنس نب دمحم نع « ينالفلا خاص خيشلا

 . ديعس يبأ نب ريخلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يفنحلا شامكرأ نبا

 تاداعسلا يبأ نب بجنآ نع « راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ نع

 .يديمحلا نع « ةزاجإ ينانكلا يلع نب دمحم انأ

 (مورأ)



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ رئانجلا باتک امأو ]۲

 نع « رجح نبا ظفاحا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : اطع نب باهولا دبعل

 دمحم نب مساقلا يبأ ظفاح لا نع ۰ قحلا دبع نب يلع نب دمحأ سابعلا يبأ

 يبأ نب ءايض يلع وبأ انأ « ينارحلا معنملا دبع نب زيزعلا دبع انأ « يليزاربلا

 ؛ يراصنألا يقابلا دبع نب دمحم ركب وبأ يضاقلا انأ « . فيرخلا نب ب مساقلا

 « ينالديصلا يلع نب دمحأ نب هللا ديبع انأ « هللاب يدتهلا نب نيسحلا وبأ انأ

 . هب ءاطع نب باهولا دبع انأ ۰ بلاط يبأ نب ىيحي انأ « دمحأ نب مركم انأ

 : [ لمجلا باتك امأو ]۲

 ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يجاجزسلا نمحرسلا دبع مساقلا يبأل وحنلا يف

 ؛ رسفلا نايح يبأ هدج نع ۰ رغصألا نايح يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا

 دمخ نع ؛ يسوطلا ميهاربإ نب قاحسإ نع « ريبزلا نع ۰ رفعج يبأ نع
 نمحرلا دبع جرفلا يبأ نع « ينانجلا يلع يبآ نع ۰ ليلخ نب هللا دبع نبا

 هوم نع . يكاطنألا دمحم يب ىلع نسا نبأ نع« داال ی و

 ۱ :٠ [ وجنلا يف لمجلا باتک امأو ] -
 ‹ رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هیورأف : يناجرچلا رهاقلا دبع خيشلل

 يبآ نع ركاسع نب رفظم نب مساقلا نع « دجملا يبأ نب يلع نسحلا يبأ نع
 دمحأ نب هللا دبع لضفلا يبأ نع « يلصولا يلع نب شيعي نب دمحم

 . هفلؤم نع « يحيصفلا ديز يبأ نب يلع نع « يسنوتلا
 : [ هيقفلا لوصأ يف عماوجلا عمج امأو ] -0

 نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع « هيورأف : يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلل

 ناهربلا نع « يجافخلا باهشلا نع « فيرشلا يالوم نع « هنس نب دمحم

 . يطويسلا نع « يمقلعلا



 دباع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ءارقلا لامج امأو ] 1

 ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : يواخسلا دمصلا دبع نب دمحم نب يلع نيدلا ملعل

 يبأ نع رجح نبا ظفاحلا نع , شامكرأ نب دمحم نع « فيرشلا يالوم

 نع « موتكم نب فسوي نب ليعامسإ نع « يخونتلا قاحسإ

 . هفلوم

 : [ لاجرلا ءامسآ يف لامجلا امأو ] ۷

 يالوم ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : يرزسجلا دمحم نب دمحم سمشلل

 دهف نب رمع نع ؛ يطويسلا ظفاحلا نع « يئاجلألا نب رمع نع «فیرشلا

 . هفلؤم نع
 : [ ةيفنحلا تاقبط يف ةئيضملا رهاوجلا امأو ] ۷۸

 ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يشرقلا دمحم نب رداقلا دبع نيدلا يحم مامإلل

 نب ركب يبأ نيدلا نير مامإلا خيشلا نب نيدلا رصان نع < يطويسلا ظفاحلا

 . اهفلؤم نع « هيبأ نع « يغارلا ينانمثعلا نيسحلا
 : [ روجبلا رهاوج امأو ]

 ؛ يطويسلا لالجلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ينيمامدلا ردبلل ضورعلا يف

 نب رداقلا دبع نيدلا يح ةمالعلاو يليقعلا دمحم نب دمحأ نيدلا فرش نع

 . هفلؤم نع « امهالك ةكم يصاق يكملا يوحنلا يراصنألا مساقلا يبأ

 : [ يرودقلا يلع هرينلا ةرهوجلا امأو ] ٠

 نبا ظفاحلا ىلإ ليزنتلا راونأ يف ةروكذملا ديناسألاب اهيورأف ةيفنحلا هقف يف

 نع « يجرشلا فيطللا دبع نب دمحأ نب دمحأ نيدلا باهش نع < عبيدلا

 دادحلا يلع نب ركب يبأ هفلؤم نع < ناعرش نب رمع نب دمح هللا دبع يبأ

7 



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 بتكلا قفاو امیف ةفينح يبآ مامالا بهذم ةلدا يف ةيفنحلا رهاوجلا ] ١

 : [ اهضعب وأ ةتسلا

 « هيورأف : رصم ليزن يدنهلا ينسحلا ىضترم دمحم ضيفلا يبأ ديسلا ةمالعلل

 لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس نب نمحرلا دبع نع « ديسلا نع

 . هل هتزاجإ مومع رابتعاب هفلؤم نع <« هللا هاقبأ

OO 



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ةلمهلا ءاحلا فرح

 : [ يواجلا امآ ] ۲

 نب نمحرلا دبع دیسلا نع < اضيأ هيورأف : يدرواملل ةيعفاشلا هقف يف

 دمحأ ديسلا نع « لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس هيبأ نع ناميلس

 « يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا نع « لدهألا لوبقم فيرش دمح نبا

 نع ۰ يروهنسلا دمحم نب ملاس نع / « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع

 زعلا يبأ نع « بيلك نب جرفلا يبآ نع « هدج نع « مئادلا دبع نب دمحأ

 . ةزاجإ يدرواملا بيبح

 ةروهشملا يربطلا هللا دبع نب رهاط بيطلا يبأ يضاقلا ةيشاح امأو ] ۳

 : [ يواحلا ىلع ةقيلعتلاب

 دمحم نب دمحم انآ « بلاط يبأ نب دمحأ نع « یسدقلا هللا ديبع دمحأ نبا

 نب كرابملا انأ . فسوي نب قلاخلا دبع نب قحلا دبع نع كابسلا نبا

 . يربطلا بيطلا يبأ نع « يفريصلا رابجلادبع
 : [ يواحلا امأو ] 4

 نيدلا مجن هفلؤم نع 2 ينيوجلا عماجملا يبأ نع 3 يبهذلا نب ةريره

 . ينيوزقلا رافغلادبع

 (۳۲۵/ب)



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالت

 : [ حارفألا دالب ىلإ حاورألا يداح امأو ] ٥

 ةيزوجلا ميق نبب ریهشلا ركب يبآ نب دمحم هللا دبع يبآ خیشلا فیلأت

 « عبيدلا نبا ظفاحلا ىلإ ليزنتلا راونأ يف ةمدقتملا ديناسألاب هيورأف ىلبنحلا

 نمحرلا دبع ةريره يبأ نع « يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم سمشلا نع

 . هفلوم نع < ينابقلا رمع نبا

 :[ يدارملا ىلع هتيشاحو يراخبلا حيحص ىلع يزاغ نب ةيشاح امأو ] 17

 يالوم نع 3 هنس نب دم نع 2 ينالفلا حلاص خيشلا نع 2 اهيورأف

 يتفم يرقلا دمحأ نب ديعس همع نع )2 يرقملا دمحأ نع ۰ فيرشلا

 ديز يبأو نوراه نب يلع نسحلا يبأ نع ‹ (ةنس نيتس) ناسملت

 خيش نع « ( نیقسب ریهشلا) يمصاعلا دمحأ نب يلع نب نمحرلادبع

 مث يسانكملا ينامثعلا يزاغ نب يلع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع ىبأ ةعامجلا

 . هتافنصم عيمج يورأ دنسلا اذهبو 3 هسرد یراق وهو 3 ةنس نيرشعو

 : [ يراخبلا ىلع قورز خيشلا ةيشاح امأو ] ۷

 هللا دبع يبأ نع 5 يمرضحلا دمحأ نب دمح هللا دبع يبأ نع 5 يسانكملا

 . ( فوصتلا يف هدعاوقو داشرالاو ةلاسرلا ىلع هيحرشو ةيفاكلا ةحيصنلاك)

 ىلع هتيشاحو يواضيبلا ىلع يراصنألا ايركز يضاقلا ةيشاح امأو ] ۸
 : [ عماوجلا عمج حرس

 يلع خيشلا نع ؛ فيرشلا يالوم ىلإ مدقتملا دنسلاب امهيورأف

 يورأ دنسلا اذهبو امهفلؤم نع « يلمرلا دمحم نب دمحأ نع ؛ يروهجألا

 . هتافلوم رئاس



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح 0 (

 يدنسلا مامإلل

 ٩ ] عادولا ةجح باتك امأو [ :

 يراصنألا ایرکز يضاقلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : مزح نسب دمحم يسبأل
 نايح يبا هدج نع « نايح نب دمحم نايح يبآ نع ۰ ‹ رجح نبا ظفاحلا نع

 . يقب نب ديزي نب دمحأ مساقلا يبأ نع ٠ صوحألا يبأ نب يلع يبأ نع
 . هفلؤم نع « دمحم نب حيرش نع
 : [ ةجحملا كرات ىلع ةجحلا باتك امأو ] ۰

 ديناسألاب هيورأف : يعفاشلا يسدقلا رصن نب ميهاربإ نب رصن حتفلا يبأ ماسال
 نع ۰ يجرشلا نيزلا نع « عبيدلا نبا ظفاحلا ىلإ ليزنتلا راونأ يف ةمدقتملا
 ريخلا يبأ نب دمحأ نع « هيبأ نع < « يولعلا مي ميهاربإ نب ناميلس نيدلا سيفن

 ‹ يلشفلا ميهاربإ نب دمحم نع <« , يخامشلا روصتم ريخلا بأ نأ ٠ يخامشلا
 نب دمحم يبأ يرقملا نع « « ينميلا فيصلا يبأ نب ب / ليعامسإ نب دمحم نع

 نب دمحم حتفلا يبأ نب دمحم نب نسحلا يلع يبأ نع « هللا دبع نب نالسر
 . هفلؤم نع ۰ ساحنلا نيب فورعلا ةحلط نب نسحلا نب هللا دبع

 : ةيبطاشلاب فورعملا يناهنلا هجوو ينامألا زرح امأو ] م1

 خيشلا نع « هيورأف : يبطاشلا مساقلا يبأ يلاعت هللا سلول ةءارقلا ملع يف
 يزاب دمحم نب ليعامسإ ةمالعلا هنمز يف ءارقلا خيش نع ۰ يجاجزملا فسوي

 يقاب دمحم نب هللا دبع هيخأ نع « يجاجزلا يقاب دمحم نب نيدلا ءالع نع

 نمحرلا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحم نب يلع نع ؛يجاجزملا
 يقابلا دبع هيبأ نع « يندعلا يقابلا دبع نب هللا دبع نع « ينابيشلا عبيدلا

 نب يلع نع ٠ ۰ صلخملا يلع نب رهاطلا دمحم نع « يندعلا هللا دبع نبا

 دمحم نب دمحأ نع ۰ لضفم نب دمحأ نب دمحم نع « عوكألا ىيحي
 يلع نسحلا يبأ نع < « يمرضحلا عفان نب يلع نب ركب يبأ نع ؛ ‹ يرعشألا
 دمحم نب هللا دبع نع ۰ ‹ يزارحلا نب دمحأ نيدلا يفص نع « دادش نبا

 نع ۰ . ايلاع هيورأو (ح) هفلؤم نع < ‹ يواخسلا نيدلا ملع نع « يواركبلا

 دمحم نع « فيرشلا يالوم نع « هنس نب دمحم نع <« ينالفلا خاص خيشلا

(۳۹/( 



 ) ۳ ( دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 نع « يخونتلا قاحسإ يبآ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « شامكرأ نبا
 يواخسلا دمصلا دبع نب دمحم نب يلع انآ « موتكم نب فسوي نب ليعامسإ
 . مظانلا انأ

 : [ ةقفشلاو رذحلا باتك امأو ] 7
 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ايندلا يبأ نب ركب يبأل

 ؛ يرقلا نب نسحلا وبأ انآ « قاحسإ يبأ نب سنوي نع « يلضافلا يلع يبأ
 تباث نب يلع نب ركب يبأ بيطخلا نع « ينيئارفسالا لهس نب لضفلا انأ
 . هفلؤم نع « ناوفص نب يلع وبأ انآ « نارشب نب نيسحلا وبأ انأ « ظفاحلا

 ©: [ رحبلاو ربلا ابزح امأو ] ۲۳

 ىلإ لیزنتلا راونآ يف ةمدقتلا ديناسألاب اهیورأف يلذاشلا نسحلا يبآ خیشلل

 فیطللا دبع نب دمحآ نب دمحأ نیدلا نیز نع 2 عبيدلا نبا ظفاحلا

 نب هللا دبع فيفعلا نع « يفنحلا يكملا دمحأ نب نيسحلا نع ۰ يجرشلا
 يسرملا سابعلا يبأ نع « ةكم ليزن يناهبصألا مجنلا نع « يعفايلا دعسأ
 ؛ ينالفلا حلاص خيشلا نع « امهيورأو (ح) يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلا نع

 ديعس نع « هللا دبع نب دمحم فيرشلا يالوم نع « هنس نب دمحم نع

 ريهشلا يلع نب نمحرلا دبع نع « ئرقملا دمحأ نب ديعس نع « ةرودق
 يبأ نع « يموديملا نع ۰ يطساولا نع « يدنشقلقلا نع « (نيقسب)

 . يلذاشلا رابجلا دبع نب يلع نب نسحلا يبأ نع « يسرملا سابعلا

 فلاخ ام لكف . اهنم رذحيو دعتبي نأ ملسملل يغبني يتلا بتكلا نم يه اهانعم يف امو بتكلا هذه (۱)

 عرش روذح وه ام ريثكلا اهيف ةعرتخلا داروألا هذهو . هتيعدبو هلالضب كش الف . ةتسلاو باتكلا

 . هب ةقثلا يف يفكي ال اذهف . اروهشم هبحاص مسا ناك ناو ىتح . ةديقعلاب لخي اهضعب لب

 نييحصلا يف رظنلا نمدأو « هنع حص اميف #8 هللا لوسر ةنسو هللا باتك يف امب ملسملا اهيأ كيلعف

 . باوصلا قيرط ىلإ يدابلا هللاو ةنسلا بتك نم اهريغو كلام أطومو عبرألا نتسلاو دنسلاو



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح ۳ (

 يدنسلا مامإلل

 : [ نظلا نسح باتك امأو ] 4
 يبآ نع , رجح نبا ظفاحلا ىلإ ينامألا زرح يف مدقتملا دنسلاب هيورأف

 يتللا نب اجنلا يبآ نع < « بلاط يبأ نب دمحأ انأ « دجا يبأ نب يلع نسحلا
 انأ ‹ ىناوكذلا نمحرلا دبع نب دمحأ انأ « يفقثلا نسحلا نب دوعسم انأ
 بل دبع رفعج وبأ انأ « رهاط نب ميهاربإ نب دمح نب رمع رهاطوبأ

 . ايندلا ىبأ نب ركب وبآ هفلؤم انأ « ليعامسإ
 :٠ [ نيصحلا نصحلا امأو ] 0

 بوقعي دمحم نب دارم دمحم نب نيسح دمحم يمع نع « هيورأف
 روفغلا دبع نب مشاه دمحم خيشلا نع نع « هيبأ نع ۰ يدنسلا يراصنألا
 دبع نب ركب يبأ نب رداقلا دبع خيشلا ةكمب فانحألا يتفم نع < « يدنسلا
 نع < ؛ اضيأ هيورأو (ح) يميجعلا نسح خيشلا نع ؛ ‹ يقيدصلا رداقلا
 نع « هيبأ نع < « يجاجزملا دمحم نب نيدلا ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا

 يميجعلا نسح خيشلا نع ‹ يجاجزملا دمحم نب نيدلا ءالع خيشلا هدلاو

 نسح خيشلا نع « ةزاجإ يوري يجاجزملا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلاو (ح)
 لجعلاب بقلملا دمحم نب دمحأ افولا يبأ خيشلا نع « ةطساو الب يميجعلا
 نيدلا بح ظفاحلا هدج نع < ‹ يكملا يربطلا مركم نب ىيحي نع < ‹ يليجعلا

 اضیآ هيوري يميجعلا نسح خيشلاو (ح) هفلؤم نع < « يربطلا دمحم نب دمحم
 (۳۶/ب) ظفاحلا نع « رهاطلا دیسلا نع < « صاخلا ميحرلا دبع / نميلا دنسم نع

 فيطللا دبع نب دمحأ نب دمحأ نيزلا نع « عبيدلا نب نمحرلا دبع
 خيشلا ىلإ ليلكألا يف ةقباسلا ديناسألاب هيورأو (ح) هفلؤم نع « يجرشلا
 ‹ يزغلا مجنلا نع « يبتكملا دمحم خيشلا نع < يرصبلا ملاس نب هللا دبع

 هيورأو (ح) هفلؤم نع < ‹ يرقملا نسحلا يبأ نب دمحم نب دمحم حتفلا يبأ نع
 يعردلا ناميلس فيرشلا يالوم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع نع ءاضيأ

 نع « هللا دبع نب دمحم فيرشلا يالوم نع « امهالك هنس نب دمحم خيشلاو

 هيوريو (ح) يئاجلألا نب رمع جارسلا نع « هتزاجإب يروهجألا يلع خيشلا



 ) ۳ )ر لب دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ردب خيشلاو يئاجلألا نب رمع جارسلا نع « ةزاجإ اضيأ فيرشلا يالوم
 ظفاحلا نع « مهلك يمقلعلا نمحرلا دبع نب دمحم سمشلاو يخركلا نيدلا

 : [ ايندلا ركذو ناسللا ظفح باتک امأو ] 75

 ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : مصاع يبأ نبال

 انأ يفريصلا دومحم انآ « ینالدیصلا رفعح وبأ انأ « نابيش نب دمحأ انآ

 : [ ريسفتلا قئاقح باتك امأو ]۷

 نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يملسلا نمحرلا دبع يبأل
 نب رمع نع « يزاريشلا دامعلا نب رصن يبأ نع « يخونتلا قاحسإ يبأ

 نع رهاط نب دمحم نب رهاط ةعرز يبأ نع « يروزرهشلا هللا ديبع نب دمحم

 دمحم نب نيسحلا نب دمحم نمحرلادبع وبأ انآ « يزاريشلا فلخ نب ركب ىبأ

 : [ ءايلوألا ةيلح امأو ] ۸

 يسدقلا دحاولا دبع نب دمحأ نب يلع رخفلا نع « رمع يبأ نب حالصلا

 . ميعن يبأ ظفاحلا نع « دادحلا دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع « نابللا
 : [ رثكلا نم نع زمرلا لح امأو ] 5

 نع « هيورأف : يعلقلا معنلا دبع خيشلا مارحلا هللا دلب يتفم مالسإلا خيشل

 يورأ دنسلا اذهبو فلؤملا هدلاو نع ۰ ةكم يتفم يعلقلا كلملا دبع خيشلا

 . زنکلا حرش ينيعلا ىلع هتيشاحك هتافلؤم عيمج



 دام دم دنا دارم سس.(
 يدنسلا مامإلل

 ١ ] شحفلا مذو ملحلا باتك امأو [ :

 ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا نع « هيورأف : ايندلا يبأ نب ركب يبأل

 باهشلا نع « يميجعلا نسح خيشلا نع « هيبأ نع « يجاجزملا نيدلا
 ‹ رجح نبا ظفاحلا نع « يطويسلا نع « يمقلعلا ناهربلا نع « يجافخلا

 دمحم نع « لامكلا تنب بنيز نع « ناملس نب دمحأ نب دمحم نب رمع نع

 نب ىيحي نب يلع نسحلا وبأ انأ ۰ الاق ليفن نب دمحو ميركلا دبع نبا
 انأ « نارشب نب يلع نيسحلا وبأ انأ « يبأ انآ « انبلا نب ىيحي انأ « حارطلا
 . ايندلا ىبأ نبا انأ  رفعج نب دمحم نب دمحأ

 ١ ] عدبلاو ثداوحلا باتك امأو [ : -
 نع ۰ يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : يشوطرطلا ركب يبأل

 نع قیدص نب دمحم نب ميهاربإ نع ؛ « يربطلا خاص نب هللا راج تنب ةشئاع

 + يفلسلا انأ « يلع نب رفعج انأ « راجحلا بلاط يبآ نب دمحأ سابعلا يبأ
 . ةيردنكسألا ليزن يشوطرطلا ديلولا نب دمحم ديلولا وبآ ان
 ثيدحلا بتك نم اهريغو ةتسلا تاهمألا ىلع يطويسلا يشاوح امأو ] ۲

 : [ ريسفتلاو

 . اهفلؤم ىلإ مدقتلا دنسلاب اهيورأف
 : [ حاحصلا ىلع يشاوحلا امأو ]۲

 نب دمحأ نع « يطويسلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اهيورأف / يرب نب دمحم يبأل
 نع ۰ فسوي نب دمحم نع « يوالحلا يلع نب دمحم نع « ينمشلا دمحم

 . فلؤملا نع ۰ يزمجلا هللا ةبه نب يلع
 راكذألاو تاهمألا ىلع ريبكلا يدنسلا نسحلا يبأ خيشلا يشاوح امأو ] 4

 : [ ةيفنحلا هقف يف مامهلا نبل ريدقلا حتقو , لبنح نب دمحأ دنسمو
 يراصنألا دارم دمحم نب نيسح دمحم خيشلا ةمالعلا يمع نع < ‹ اهيورأف

 تايح دمحم خيشلا نع ؛ ‹ يدنسلا قداص دمحم نب نسحلا يبأ خيشلا نع

 . اهفلؤم نع « يدنسلا
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 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح
 يي

 یی ی

 يدنسلا مامإلل

 ةمجعملا ءاخلا فرح

 : [ نیفناخلا باتك امأو ] ۵

 يدنسلا تایح دمحم خیشلا ىلإ مدقتلا دانسالاب هيورأف : ایندلا يبأ نبال

 ؛ يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع < « يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا نع

 دمحأ نب دمحم سمشلا نع < « يناقللا نسح نب ميهاربإ نب ميهاربإ نع

 نع ؛ رجح نبا ظفاحلا نع « يراصنألا ايركز يضاقلا نع < يلمرلا

 يلع نب دمحم ةنب برعلا تس نع < « يقارعلا نيسحلا نب لضفلا يبأ ظفاحلا

 انأ « ذزربط نب دمحم نب رمع انأ « اهدج نع « دحاولا دبع نب دمحأ نبا

 انأ ۰ تباث نب ركب وبأ بيطخلا انأ « زازقلا دمحم نب نمحرلا دبع روصنموبأ

 . هنع ناوفص نب يلعوبأ انأ « فالعلا تسود نب هللادبعوبأ

 ۱ ر :  [ جارخلا باتك امأو ]7
 نع ۰ رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اضيأ هيورأف : مدآ نب ىيحيل

 نب دمحم نب دمحم رصن يبأ نع « ناطلس نب قاحسإ يبأ خيشلا تنب ةجيدخ

 نب ىيحي نع « فرشألا نب مساقلا يبأ نب دمحم يبأ نع « يزاريشلا دمحم

 « يركسلا رابجلا دبع نب هللا دبع انأ « يرسبلا يلع نب نيسحلا انأ « فسوي

 . مدآ ني ىيحي ان نافع نب يلع نب نسحلا ان رافصلا دمحم نب ليعامسإ انأ

 : [ كرتلا جورخ باتك امأو ۷
 يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب ءايضلا ظفاحلل هيورأف

 . هفلژم نع « ةزمح نب ناميلس نع « دجملا يبأ نب يلع نسحلا
 : [ ىربكلا صئاصخلا امأو ] ۸

 نع « هنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع « هيورأف : يطويسلل
 نع « يئاجلألا نب رمع نع ۰ يروهجألا يلع نع « فيرشلا يالوم
 . يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا هفلؤم



 دباع دمعمدیناس نم دراشلا رصح سس( ۳

 يدنسلا مامإلل

 : [ مصاع يبأ نبال باضخلا باتک امأو ۹*1

 نع « رجح نبا ظفاحلا نع ؛ يطويسلا ظفاحلل مدقتلا دنسلاب هيورأف

 ‹ ینالدیصلا انآ « ءایضلا انآ « ةزمح نب نامیلس نع « اجنلا تنب ةمطاف

 بابقلا ركب وبآ انآ « ناذاش نب ركب وبآ انآ ۰ یفریصلا ليعامسإ نب دومح انآ
 . مصاع يبأ نب ركب وبأ انآ
 : [ عضاوتلاو لومخلا بانک امأو ]0

 يبآ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ايندلا يبأ نبال

 دمحأ نب يلع رخفلا انأ « يزلا جاجحلا يبأ ظفاحلا نع ۰ يخونتلا قاحسإ

 دمحم نب دمحأ دعس وبأ انأ « ذزربط نب رمع انأ ٠ يسدقملا دحاولا دبع نبا

 نسحلا انآ « هدنم نب هللا دبع يبأ نب باهولا دبع ورمع وبأ انأ «يدادغبلا

 . ايندلا ىبأ نبا انأ « رمع نب دمحم نب دمحأ انأ «هوي نب دمحم نبا

 ۱ : [ رشبلا دیس ةربس ةصالخ امأو ] ١

 يف ةمدقتلا ديناسألاب هیورأف : يربطلا هللا دبع نب دمحأ سابصلا يبأ مامإلل

 نيدلا سيفن نع « يجرشلا نيزلا نع « عبيدلا نبا ظفاحلا ىلإ ليزنتلا راونأ

 نب ريخلا يبأ نب ب دمحأ نع « هيبأ نع « يولعلا رمع نب ميهاربإ نب ناميلس

 . هفلؤم نع « هيبأ نع « يخامشلا روصنم
 : [ ةصالخلا امأو ] -۲

 نب دمحأ ديسلا نع « اهيورأف ىنيدراملا نامثع نب ىلع نيدلا لامجل

 نع « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا نع « ماجه ناميلس
 دمحأ حيشلا نع ‹ هيبأ نع < يدركلا مي ميهاربإ النم نب رهاط دمحم خيشلا

 نب نمحرلا دبع نع « يسابعلا يلع نب دمحأ خيشلا نع ؛ يشاشقلا
 زيزعلا دبع نب هللا راج همع نع ۰ يولعلا دهف نب زيزعلا دبع نب رداقلادبع
 نب دمحم نب دمحأ نب دمحم دماح يبأ يضاقلا نع ۰ يكملا يولعلا دهف نبا

 نع « يشرقلا يلع نب دمحم نيدلا سمش نع « يكملا يفنحلا يرمعلا ديعس
 . اهفلؤم



 ) ۳۸ _ دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام الت

 : [ ةيعفاشلا هقف يف يلازغلا ةصالخ امأو ]۲

 دمحم سمشلا نع ؛ يشاشقلا دمحآ خیشلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اهيورأف

 يلع نسحا يبآ نع ۰ رجح نبا ظفاحلا نع « ایرکز يضاقلا نع «يلمرلا
 دعس يبآ نع « رامع نب دمحم نع « ةزمح نب نامیلس نع « دجملا يبآ نبا

 . اهفلوم نع « تباث نب دمحم نع « يناعمسلا نبا

 : [ 5 ىفطصملا راد رابخأ يف افولا ةصالخ امأو ] 14

 خيشلا نع « اهيورأف يروهمسلا هللا دبع نب يلع نسحلا يبأ ديسلل
 جات دمحم خيشلا نع ۰ ينيدلا رفس ديعس دمحم خیشلا نع ۰ ينالفلا خاص

 نسح خیشلا نع « يعلقلاب ریهشلا يفنخا ملاس نب نسحا دبع نع « نيدلا
 ةكم يتفم نع « لجعلا دمحم نب دمحآ افولا يبآ خیشلا نع ۰ يميجعلا

 عبيدلا نب يلع نب نمحرلا دبع نع ۰ يلاورهنلا دمحأ نب دمحم نیدلا بطق
 . ۳۷/ب
 /. اهفلؤم نع ۳

 فكي



 دباع دمحم دین نم دراشلارصح

 يدنسلا مامإلل

 ةلمهملا لادلا فرح

 : [ راحبلا ررد امآ ] ۹
 دازو نیرحبلا عمجم هقیرط هيف كلس يمورلا يونوقلا فسوپ نب دمحم نیدلا سمشل

 ىلإ نيصحلا نصحلا يف ةمدقتملا ديناسألاب هيورأف : دمحأ مامإلا بهذم هيف

 . اهفلوم نع < « يعفاشلا يرزجلا دمحم نب دمحم نب دمحم سمشلا

 : [ روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا امأو ] 00

 نيسح دمحم خيشلا يمع نع « هيورأف : يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلل

 يراصنألا بوقعي نب دارم دمحم خيشلا هيبأ نع « يدنسلا يراصنألا
 يبأ نب رداقلا دبع خيشلا نع « يدنسلا مشاه دمحم خيشلا نع « يدنسلا

 نع « يجافخلا باهشلا نع ؛ يميجعلا نسح خيشلا نع « يقيدصلا ركب
 . ىطويسلا ظفاحلا نع « ىمقلعلا ناهربلا

 : [ ىقتلملا حرش یقتنلا ردلاو راصبألا ريونت حرش راتخلا ردلا امأو ]۷
 يقشمدلا ينکصخا دمحم نب يلع نب دمحم نيالا ءالمل هك

 نم وهو امهفلؤم نع < ‹ يميجعلا نسح خيشلا ىلإ قباسلا دانسإلاب امهیوراف

 . يفنحلا يلمرلا نيدلا ری ذيملت امهنم الك ناف نارقألا ةياور

 : [ دومحملا ماقملا بحاص ىلع ةالصلا يف دوضنملا ردلا امأو ] 0
 يالوم نع « هنس نب دمحم نع < ينالفلا حلاص خيشلا نع ‹ هيورأف

 باهش هفلؤم نع « يدايزلا يلع نيدلا رون نع <« هللا دبع نب دمحم فيرشلا
 . یمتیپلا رجح نب دمحأ نيدلا

 : [ مظعملا دلوملا يف مظنلا ردلا باتك امأو ] 5
 ريمأ يتبسلا يبرغملا يمخللا دمحم نب دمحأ مامإلا نب دمحم مساقلا يبأل

 نع < « يمتيبلا رجح نب دمحأ باهشلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف ةتبس
 نب دمحم نایح وبآ انآ . رجح رجح نبا ظفاحلا نع < « يطابنسلا قحلا دبع فرشلا

 . روكذملا مساقلا يبأ نع « هدج نع « نايح



 ) 1 )ر 7 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ءاعدلا باتك امأو ] ۰
 رجح نب دمحأ باهشلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ايندلا يبأ نبال

 نب ةريره يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا نع « يمتيبلا

 نب قازرلا دبع نب رصن نع ۰ ركاسع نب رفظم نب مساقلا انآ « يبهذلا
 انأ « فسوي نب قلاخلا دبع نب قحلا دبع انأ « رداقلا دبع رداقلا دبع خيشلا

 انأ . ينيوزقلا رمع نب يلع نسحلا وبآ انأ ۰ شيرق نب نيسحلا نب دمحأ
 انأ « بتاكلا ناميلس نب دواد نب مساقلا انأ « ناذاش نب ميهاربإ نب دمحأ

 . ايندلا ىبأ نبا
 : [ ءاعدلا باتك امأو ]

 ةمطاف نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ليضف نب دمحم
 قاحسإ يبأ خيشلا تنب ءاهقفلا تس نع « يدابلا دبع نب دمحم تنب

 نسحلا يبأ نع « باهولا دبع تنب ةيرك نع « ناطلس نب يلع نب ميهاربإ
 انأ « نالع نب دمحأ نب دمحم جرفلا وبأ انأ « يثراحلا ةربغ نب دمحم نب دمحم

 نب يلع ان حابر نب رفعج نب دمحم رفعج وبأ انأ « يفعجلا هللا دبع نب دمحم

 . هب ليضف نب دمحم ان رذنملا

 : [ ءاعدلا باتك امأو ] 7
 نع < , رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب ًاضيأ هيورأف : مصاع يبأ نبال

 نع « لامكلا تنب بنيز نع « يواديوسلا نسحلا نب دمحأ سابعلا یبآ
 نب دوم انأ « ىناركلا ديز ىبأ نب دمحم انأ « ظفاحلا ليلخ نب فسوي

 ركب وبأ انآ « ناذاش نب هللا دبع نب دمحم ركب وبأ انأ « يفريصلا ليعامسإ
 . مصاع يبأ نب انآ « بابقلا دمحم نب هللادبع

 : [ ءاعدلا باتك امأو ]۳
 نع < , رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب ًاضيأ هيورأف : يلماحملل

 / جرفلا يبأ نع « يسينلبلا يلع نب دمحم نب ميهاربإ نب ليعامسإ )
 مئادلادبع نب دمحأ سابعلا يبآ نع « يدابلا دبع نب دمحم نب نمحرلادبع



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالل

 نب رصن باطخلا وبأ انآ « یفلسلا انآ « لصولا بیطخ دمحآ نب هللا دبع انآ

 نيسحلا ان عیبلا نب هللا ديبع نب هللا دبع دمحم وبآ انآ ۰ ئراقلا رطبلا نب دمحأ

 . یلماحا ليعامسإ نبا

 : [ ءاعدلا باتك امأو ] 4

 نع « يجاجزملا فسوي خيشلا نع < هيورأف : يضاقلا بوقعي نب فسويل

 نب نيدلا ءالع خيشلا هيبأ نع ۰ يجاجزلا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا هيبأ

 نيدلا ءالع نب دمحم نع « يميجعلا نسح خيشلا نع « يجاجزملا دمحم

 لامجلا نع ۰ يفنحلا يريرحنلا دمحم نب هللا دبع نب نيزلا نع « يلبابلا
 نبا ظفاحلا نع « يراصنألا ايركز يضاقلا هيبأ نع . ايركز نب فسوي

 « يسبعلا ميركلا دبع نب يدابلا دبع انآ ۰ يزغلا نب جرفلا يبأ نع « رجح
 انأ  يلصولا نيسحلا نب يلع انأ « يجاترألا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبآ انأ

 رصن نب دمحأ نب دمحم رهاطلا وبأ انأ ۰ يناجنزلا يلع نب دعس مساقلا وبأ

 . بوقعي نب فسوي انأ « ىبهذلا

 : [ ءاعدلا باتك امأو ] ه0
 نع < يلبابلا نیدلا ءالع نب دمحم ىلإ مدقتلا دانسالاب هيورأف : ينارطلل

 سمشلا نع « يلمرلا دمحم نب دمحآ باهشلا نع « يدايزلا ىيحي نب يلع
 نب دمحم نب نمحرلا دبع لضفلا يبأ نع « يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم
 دمحم يبأ نع « يقارعلا نيسحلا نب لضفلا يبأ ظفاحلا نع « يفوصلا دمحم

 دحاولا دبع نب دمحأ نب يلع رخفلا انأ « ميقلا نب دمحم نب هللا دبع

 نب دومح انأ « يناركلا ديز يبأ نب دمحم هللا دبع يبأ نع « يسدقلا

 نب ناميلس مساقلا وبأ انأ « هاشداف نب نيسحلا وبأ انأ « يفريصلا ليعامسإ

 . يناربطلا دمحأ



 ) "۷ )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ءاعدلا باتك امأو ]1

 ظفاحلا نع < يواخسلا سمشلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : مكاحلل

 انآ « ديمحلا دبع نب ركب يبآ نب دمحأ سابعلا يبآ نع ؛ رجح نبا
 يرونيدلا نسحلا يبأ نب مرك نب رمع انأ . يسدقلا رهاط يبآ نب لضفلاوبآ

 انأ « فلخ نب يلع نب دمحأ ركب وبأ انأ « روصنم نب دمحأ نب رمع نع
 . هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبآ مكاحلا

 : [ ةوبنلا لئالد امأو ]۷

 هلك هتأرق : لاق رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يقهيبلل
 جاجحلا يبأ ظفاحلا نم هتزاجإب ينيقلبلا حتفلا يبأ نب رمع جارسلا ىلع

 مساقلا يبأ نم هعامسب يرماعلا ركب يبأ نب دمحم ديشرلا نم هعامسب يزملا

 . یقهیبلا انآ « يوارفلا نم هتزاجإب يناتسرحلا نبا

 ۱ : [ زاجعإلا لئالد امأو ] 4
 ؛ رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يناجرجلا رهاقلا دبع خيشلل

 نع « ركاسع نب رفظم نب مساقلا نع « دجنا يبأ نب يلع نسحلا يبأ نع
 دمحأ نب هللا دبع لضفلا يبأ نع « يلصوملا يلع نب شيعي نب دمحم يبأ

 . فلؤملا نع ۰ يحيصفلا ديز يبأ نب يلع نع « يسنوتلا
 : [ تاريخلا لئالد امأو ] 9

 خيشلا يمع نع « هيورأف : يلوزجلا ناميلس نب دمحم خيشلا ىلاعت هللا يلول

 ‹ هيبأ نع ۰ يدنسلا يراصنألا بوقعي نب دارم دمحم نب نيسح نب دمحم

 نب ركب يبأ خيشلا نب رداقلا دبع خيشلا نع يدنسلا مشاه دمحم خيشلا نع

 نب نسح خيشلا ةثالثلا هخياشم نع « ةكم يتفم يقيدصلا رداقلا دبع خيشلا
 هللا دبع خيشلاو يلخنلا دمحم نب دمحأ نيدلا باهشو يفنحلا يميجعلا يلع

 دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب نمحرلا دبع ديسلا نع ۰ يرصبلا ملاس نبا
 هدج نع دمحأ ديسلا هيبأ نع بوجح ريهشلا يسانكملا يبرغملا ينيسحلا

 خاص خيشلا نع  هیورآو < (ح) فلؤملا نع دمحآ هدج يبآ نع دمحم



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح سس( "۷

 يدنسلا مام دال

 نع « يدرکلا رهاط دمحم خیشلا نع « رفس دیعس دمحم نع « ينالفلا

 (۲۸/ب) هیبآ نع / بوجحم ریهشلا نمحرلا دبع دیسلا نع « يلخنلا دمحأ خیشلا

 (ح) فلولا نع « دمحآ هدج يبآ نبع « دمحم هدج نع « دمحأ دیسلا

 رداقلا دبع يديس ريبکلا خیشلا نع « اضیآ هيوري يميجعلا نسح خیشلاو

 يبأ نب نمحرلا دبع خیشلا يديس هيبأ مع نع ۰ يسافلا فسوی نب يلع
 نع «بوذجاب ریهشلا نمحرلا دبع خیشلا نع « روکذلا فسوی نساحا
 خیشلا نع ۰ يلاكدلا يحرفلا بوقعی خیشلا هدج نع « دابع خیشلا هيبأ

 .هفلؤم نع « عابنلا زیزعلا دبع
 : [ تایدلا باتك امأو ]
 يجافخلا باهشلا نع « يميجعلا نسح خیشلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف

 نع « رجح نبا ظفاحلا نع « یطویسلا ظفاحلا نع « یمقلعلا ناهربلا نع

 انأ ۰ دعاس نب يلع نب دمحم نع « هيقفلا ركب يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ

 نب رفعج انأ « يربولا دمحم نب رصان انأ « ظفاحلا ليلخ نب فسوي

 هفلؤم انأ « بابقلا ركب وبآ انأ « بيطخلا روصنم وبأ انأ « يفقثلا دحاولادبع

 . مصاع يبأ نب ركب وبأ

 : [ جابيدلا باتك امأو ۲۱

 « ينالفلا حلاص خيشلا نع « هيورأف : يلتخلا دمحم نب ميهاربإ نب قاحسإل
 يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « فيرشلا يالوم نع « هنس نب دمحم نع

 ايركز يضاقلا نع « يطيغلا دمحم مجنلا نع « يفنحلا دمحم نب دمحأ نع

 دمحأ نع ؛ يخونتلا قاحسإ يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع «يراصنألا

 نب نيسحلا انآ « ةدهش انأ ‹ قزارلادبع نب رصن نع <« راجحلا بلاط يبأ نبا
 « ينايح لا فسوي نب دمحم نب هللادبع نب دمحم نسحلاوبأ انأ « يلاعنلا دمحأ

 . يلتخلا انأ « كامسلا نب دمحأ نب نامثعو رمعوبأ انآ



 ) ۳ سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالت

 : [ جابیدلا امأو ] 7
 ماكحلا ةرصبت يف رم يذلا دنسلاب هيورأف : نوحرف نب میهاربا نيدلا ناهربلا

 . امهفلؤم ىلإ
 : [ بدألا ناويد امأو ]۳

 ىلإ ليزنتلا راونأ يف ةمدقتملا ديناسألاب هيورأف : يبارافلا ميهاربإ نب قاحسإل
 ميهاربإ نب نامیلس نيدلا سيفن نع ۰ يجرشلا نيزلا نع « عبيدلا نبا
 ‹ يخامشلا روصنم نب ريخلا يبأ نب دمحأ باهشلا نع « هيبأ نع « يولعلا
 دماح نب ركب يبأ نب ريشب انأ ۰ ينالقسعلا ليلخ نب ناميلس نع « هيبأ نع
 يوحنلا يرقملا ينيسكاملا نايز نب يكم نع « يزيربتلا يرفعجلا ناميلس نب

 نایب نب دمحم نب دمحم نب دمحم هللادبع يبأ نع ‹ يضورعلا يوغللا

 نب مساقلا يبأ نع ۰ يفوعلا ينيسحلا نب ةزمح نب دمحم نع « يرابنألا
 نب ليعامسإ دمحم يبأ نب يلع نبربلادبع نب دمحم ركب يبأ نع « عاطقلا
 بحاص يرهوجلا دمحم نب ليعامسإ رصن يبأ نع « يروباسينلا دمحم
 . هفلؤم نع « يبارافلا لاخ ناكو حاحصلا
 : [ يذيواعتلا نب طبس ناويد امأو ] 4

 يالوم نع « ةنس نب دمحم نع < ينالفلا حلاص خيشلا نع ‹ هيورأف

 قاحسإ يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « شامكرأ نب دمحم نع «فیرشلا

 نب دمحم نب فيطللادبع مساقلاوبآ انآ « بلاط يبأ نب دمحأ نع « يخونتلا

 . يذيواعتلا نب هللادبع

 : [ يرفعلتلا باهشلا ناويد امأو ] ٥-
 نب دمحم نب دمحأ نع ۰ يخونتلا قاحسإ يبأ ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف

 . ةمطاف نع « يرفعجلا لئامح

 فكيف



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 همجعلا لاذلا فرح

 : [ كلام بهذم نع . بذلا باتک امآ ] 5

 ىلإ ةيبتعلا بیذهت يف رم يذلا دنسلاب هيورأف : ديز يبأ نب دمحم يبأل

 .اهفلؤم
 : [ ىبرقلا لئاضف يف يبقعلا رئاخذ باتك امأو ]۷

 نيزلا نع « عبيدلا نبا ظفاحلا ىلإ ليزنتلا راونآ يف مدقتملا دنسلاب هيورأف

 هيبأ نع ۰ يولعلا رمع نب ميهاربإ نب ناميلس نيدلا سيفن نع « يجرشلا
 بح سابعلا يبأ اهفلؤم نع « يخامشلا روصنم نب ريخلا يبأ نب دمحأ نع
 . يربطلا ركب یبآ نب دمحم نب هللادبع نب دمحأ نيدلا

 ۱ : [ ةريخذلا باتک امأو ] ۸
 نب طبس ناوید يف ةقب ةقباسلا ديناسألاب اهيورأف يفارقلا ركب يبأ نب يلعل

 ؛ نايح يبأ نب نايح نب نايح يبأ نع + رجح نبا ظفاحلا ىلإ يذيواعتلا

 . اهفلوم نع ۰ نايح يبأ هدج نع
 : [ ركذلا باتك امأو ] 9

 ىبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسالاب هيورأف : ايندلا يبأ نبال

 يبأ تنب ةبيجع نع « يبيلاودلا نسح ا دبع نب دمحم نع « يبهذلا نب ةريره
 ‹ يبنيزلا ىلع نب دمحم نب دارط انأ « ىكبسلا نب دمحأ نب هللاةبه انآ « ركب
 0 . هفلؤم نع « ناوفص نب انأ « نارشب نب ان
 : [ حيبستلاو ركذلا باتك امأو ] 4۰

 نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسالاب ًاضيأ هيورأف : يضاقلا بوقعي نب فسويل
 نب هللادبع نيدلا فرش يضاقلا انأ )2 يظفاحلا هللادبع نب جرف نع ‹ رجح

 انأ « يزوجلا نب طبس يلغزق نب فسوي / رفظملاوبأ انآ « ظفاحلا نب نسحلا

 انأ ‹ يرويندلا دحاولادبع نب يلع انأ « يزوجلا يلع نب نمحرلادبع

 يدنسلا مامإلل

(۳۹/( 



 ) ۳ دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

ه صصص ج هه ججج س
 ه

 يدنسلا مامإلل

 ؛ ناسيك نب دمحم نب يلع نسحلاوبأ انآ . يرهوجلا يلع نب نسحلا دمحم وبأ

 .بوقعي نب فسوي نع
 : [ ركذلا باتك امأو ] 1

 هنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع « هيورأف : يبايرفلا رفعجل

 ىبحي نب يلع نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « فيرشلا يالوم نع
 نع « يطويسلا ظفاحلا نع « ينويمرألا هللادبع نب فسوي نع < « يدايزلا

 ةشئاع نع ٠ يريرجلا ليعامسإ نب دمحم تنب ةشئ ةشئاع نع ءرجح نبا ظفاحلا

 نب مهفلا يبأ نب نمحرلادبع نع « ةينارحلا ملسلا نب دمحم تنبا

 انأ « شوب نب دعسأ نب ىيحي مساقلا وبأ انأ « ينادلبلا نمحرلادبع

 انأ ء يجزألا يلع نب زيزعلادبع انآ « فسوي نب دمحم نب رداقلادبع

 يبايرفلا رفعج انراسمسلا رفعج نب نسحلا ديعسوبأ

 ۱ : [ تولا ركذ باتک امأو ] 7
 يبآ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسالاب هيورأف : يدنرملس

 نب دمحم نب ىيحي نع « يسدقلا دیمطادبع نب ركب يبآ نب دمحأ سابعلا

 نب نيسحلا انآ « يفلسلا رهاط يبأ نع ؛ يلع نب رفعج نع « دعس
 نب نيسحلا انأ « يراخبلا دمحأ نب دمحم رکبوبآ انأ « يرفعجلا ن نمحرلادبع

 رهزالا نب دمحم نب ميهاربا قاحسا وبآ انآ « يبآ انآ « رفعج نب دمحم

 . يدنرلا

Hi[ رکسلا مذ بانک امأو ]  : 

 يبآ نع ۰ ‹ رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : ايندلا يبأ نبال

 نب ميهاربإ قاحسإ يب خيشلا تنب ءاهقفلا تس نع ٠ ‹ يبهذلا نب ب ةريره

 انأ « هبتاكلا ةدهش نع < « لاحنلا رمع نب هللادبع نع < يطساولا يلع

 انأ ۰ نارشب نب دمحم نب يلع نيسحلا وبأ انآ ۰ يبنيزلا يلع نب دمحم نب دارط

 . ايندلا يبأ نبا انأ « رفعج نب دمحم نب دمحأ نيسحلاوبأ



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح لك (

 يدنسلا مامإلل

 : [ ركسملا مذ باتك امأو ] 4

 خيشلا نع « ماجبلا ناميلس نب دمحأ ديسلا نع « هيورأف : ءايضلل

 « يولملا حاتفلادبع نب دمحأ نع < يرصملا يلوبشألا نمحرلادبع نب دمحأ
 نب دمحم نع < يشاشقلا دمحأ خيشلا نع < « يناروكلا مي ميهاربإ خيشلا نع

 نع « رجح نبا ظفاحلا نع < ‹ يراصنألا ايركز يضاقلا نع < يلمرلا دمحأ

 انأ ‹ رمع يبأ نب ةزمح نب ناملس نع « دجملا يبأ نب يلع نسحلا يبأ
 .دحاولادبع نب دمحم نيدلا ءايض ظفاحلا

 : [ يهالملا مذ امأو ] 0

 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : اهندلا يبأ نبال

 نمحرلادبع نب ىسيع نع ۰ يخونتلا قاحسإ يبأ خيشلاو اجنملا تنب ةمطاف
 « أبنلا نب دمحأ نب ديعس مساقلاوبأ انأ « يتللا نب اجنملا يبأ نع « معطلا

 نب يلع وبآ انأ « نارشب نب نيسحلا وبأ انآ « يمصاعلا نسحلا نب مصاع انآ
 .ايندلا يبأ نبا انأ « ناوفص

 : [ يهانملا قيقحتو يهالملا مذ باتك امأو ] 45

 يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب اضيأ هيورأف : ينادلبلل

 روصنم نب فسوي نب ناميلس نب روصنم نع « يداهلادبع نب دمحأ ركب
 . ينادلبلا نمحرلادبع نب مهفلا يبأ نب نمحرلادبع انآ « يلعبلا
 : [ طاوللا مذ باتک امأو 1

 نع < , رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسالاب ًاضيأ هیورآف : فلخ نب متیهل

 نب دمحم انأ « مئادلادبع نب دمحأ نب ركب يبأ نع < « اجنملا تنب ةمطاف

 قلاخلادبع نب ميحرلادبع رصن وبأو روقنلا نب رکبوبآ انأ ؛ يلبرألا ميه اربإ

 نب دمحم نب نسحلا انأ  فسوی نب بلاطوبأ انأ : الاق فسوي نب دمحأ نبا
 (۳۹/ب) فلخ نب مثيبلا انآ / ظفاحلا رفظلا نب دمحم نيسحلاوبأ انأ ٠ يرهوجلا يلع

 . ىرودلا



 ظ ) 1 بم سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح
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 يدنسلا مامإلل

 : [ ةبيغلا مذ باتك امأو ] -۸

 نب دمحأ خيشلا نع « يجاجزملا فسوي خيشلا نع « هيورأف

 ؛ يولملا حاتفلادبع نب دمحأ خيشلا نع ؛ يرصملا يلوبشألا نمحرلادبع

 نيدلا رون نع « يروهجألا يلع نع « يسلماربشلا يلع نيدلا رون نع

 قحلادبع نيسحلاوبأ انآ « يسدقلا ميهاربإ نب نمحرلادبع ءاهبلا انأ « ارفلا

 : [ ايندلا مذ بانك امأو ] 4

 ىبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ايندلا يبأ نبال

 نب دمحم نب دمحم انأ « ميهاربإ نب سنوي نع « زرطملا دمحأ نب دمحم يلع

 نب دمحأ دعسوبأ انآ « لماك نب كرابملا تنب ةعمال نع « يسيقلا براحم

 . ايندلا يبأ نبا انأ « ينانبللا انأ « هوي نب دمحم نب نسحلا انأ ۰ دمحم

 : [ مالكلا مذ بانك اماو | ۰

 ةمطاف نع ‹ رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : يورهلل

 بلاط ىبأ نب دمحأ ىلع امهعامسب يدابلادبع نب دمحم ىتنب ةشئاعو

 . هب يوربلا يراصنألا دمحم نب هللادبع ليعامسإ يبأ نع

GOOG 



 دباع دمحم دین نم دراشلارصح تس 0

 يدنسلا مامإلل

 ةلمهملا ءارلا فرح

 : [ حوتفلاو ةدرلا باتك امأ ] ه١

 يراصنألا دارم دمحم نب نيسح دمحم خيشلا يمع نع ۰ هيورأف : فيسل

 دمحم خيشلا نع « يدنسلا قداص دمحم نب نسحلا يبأ خيشلا نع « يدنسلا

 ءالع نب دمحم نع < يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع « يدنسلا تايح

 سمشلا نع « يناقللا نسح نب ميهاربإ نب ميهاربإ نع « يلبابلا نيدلا
 نبا ظفاحلا نع ۰ يراصنألا ايركز يضاقلا نع « يلمرلا دمحأ نب دمحم

 نسحلا يبأ نع « ميهاربإ نب سنوي نع ۰ يلضافلا يلع يبأ نع « رجح
 نب دمحم نب دمحأ نيسحلا يبأ نع ؛ يروزرهشلا مركلا يبأ نع « ريقملا نبا

 « هللادبع نب دمحأ انأ « صلخملا نمحرلادبع نب دمحم رهاطوبأ انأ « روقنلا

 نب فيس انأ « يميمتلا ميهاربإ نب بيعش ان ىيحي نب يرسلا ةديبعوبأ انآ
 . رمع
 : [ ةلدألا لئاوأ در باتك امأو ] ۲

 دنسلاب هيورأف : يديرتاملا نيسحلا نب دمحم نب دومحم روصنم يبأ فيلأت يبعكلل
 . امهفلؤم ىلإ ةدحوملا ءابلا فرح نم ةلزتعملا مهو نايب باتك يف مدقتلا
 : [ ةيمهجلا ىلع درلا بانک ] ۲

 نب طبس ناويد يفرم يذلا دنسلاب هيورأف : يمرادلا ديعس نسب نامثعل

 حیج نب رمع نب هللادعس ركب يبأ نع « يخونتلا قاحسإ يبأ ىلإ يذيواعتلا
 نب میظعلادبع مراکلا وبأ انآ « يروصلا نمؤملادبع نب دمحم انأ « ينارحلا

 ‹ لهس نب دمحم نب قازرلادبع تنب ءاسنلا ءوض نع « یبارنلا فيطللادبع
 دمحم نب تباث حور وبأ انأ « يوربلا دمحم نب هللادبع نب دمحم انأ «يبأ انأ
 ميهاربإ نب قاحسإ نب دمحم ان لضفملا نب دمحأ نب دمحوبأ انآ « يدزألا



 ) 1 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالل

 نبا ظفاحلاو (ح) يمرادلا دیعس نب نامثع ان مارصلا نبب فورعلا يرقلا

 نسحادبع نب دمحم انآ « یبهذلا نب ةريره ىبأ دنع اضیآ هيوري رجح

 انأ ۰ بابقلا ميهاربإ نب قاحسإ انآ « فنحألا نب دمحم نب ميحرلا دبع

 : [ أطوملا لاجر باتك امأو ] -4

 نبا ظفاحلا نع « شامكرأ نب دمحم نع ۰ فيرشلا يالوم نع « ةنس نبا

 ىف هفلؤم اضيأ ىورأ دنسلا اذهبو ىنافكألا اذآ « ىفلسلا انآ « یکم نبا

 : [ ةلحرلا باتك امأو ] ۵

 نع « اهيورأف : يدادغبلا بيطخلا تباث نب يلع نب دمحأ ركب يبأ ظفاحلل

 ؛ ايركز يضاقلا نع < ل يجافخلا باهشلا

 نع ۰ ۽ يراخبلا نب لمحا نب يلع نع + ال ی نح هر نع

 : [ ةلاعرلا بنك سس
 ‹ رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب امهیورآف يعفاشلل هقفلا لوصأ يف

 رسيلا يبأ نب ميهاربإ نب ميحرلادبع نع « لماك نب قاحسإ يبأ خيشلا نع

 نب تاكرب رهاط وبأ انآ ۰ رسيلا يبأ نب ميهاربإ نب ليعامسإ يدج انأ



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح سس ( 1 (

 يدنسلا مامإلل

 ىلعوبأ انأ « الاق ینابیشلا رصن نب رمع نب نمحرلادبعو يزارلا هللادبع

 ناميلس نب عبیدلا انآ « هيقفلا يرئاصحلا كلملادبع نب بيبح نب نسحلا

 يعفاشلا انآ , يدارثا

 عابتا ىلع ثحلا يف ينيوجلا دمحم يبآ ىلإ يقهيبلا ةلاسر امأو ] 01
 :[ ثيدحلا

 دمحأ سابعلا ىبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب اهيورأف

 ظفاحلا انأ « يدغتشأ نب دمحأ سابعلا وبأ انأ « يواديوسلا نيسحلا نبا
 دمحم نب دمصلادبع مساقلا وبآ انآ « ينوباصلا نب يلع نب دمحم دماحوبأ
 يقهيبلا انأ « يريشقلا ميركلادبع نب معنلادبع رفظملا يبأ نع/ ۰ يناسرخلا

 : [ ةيريسقلا ةلاسر امآو ] 004

 نع < « عبيدلا نبا ظفاحلا ىلإ ليزنتلا راونأ يف ةمدقتلا ديناسألاب اهيورأف

 هيبأ نع « يولعلا ميهاربإ نب ناميلس نيدلا سيفن نع « يجرشلا نيزلا
 ‹ يخامشلا روصنم نب ريخلا يبأ نب دمحأ نع « يولعلا رمع نب ميهاربإ
 مساقلا يبأ نع ۰ ركاسع نب باهولادبع نب دمصلادبع نميلا يبأ نع

 نب دجالادبع نب دحاولادبع نع « ركاسع نب هللا ةبه نب نسحلا نب يلع

 ؛ يريشقلا نزاوه نب ميركلادبع نب معنملادبع نع < ‹ يريشقلا دحاولادبع

 اضيأ اهيورأو (ح) يروباسينلا يريشقلا نزاوه نب مساقلا يبأ هيبأ نع

 نع « يرهزألا يلاعملا يبأ نع ۰ رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب
 نع « فيفعلا نب ىضترم نب دمحم انأ « يقرافلا دلاخ نب دمحأ نب دمحم

 « يخايذاشلا باهولادبع حوتفلا يبأ نع « ةيرغشلا نمحرلادبع تنب بنيز

 . اهفلؤم نع

 . )أ/١ة(



 ) 1 ( دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ تويبلا مورلو توكسلا ةلاسر امأو ] 4

 نب هللادبع خیشلا ىلإ ليلكألا يف ةقباسلا ديناسألاب اهيورأف : انبلا نبال

 نب ركب يبأ نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا ملاس
 ايركز يضاقلا هيبأ نع « ايركز نب فسوي لامجلا نع ۰ يناوغشلا ليعامسإ
 ىيحي انأ « يبهذلا نب ةريره يبأ نع ۰ رجح نبا ظفاحلا نع ۰ يراصنألا

 نب دمحأ نب دمحأ حتفلاوبآ انأ « يتللا نب اجنملا وبآ انأ . دعس نب دمحم نبا

 ىلعوبأ انأ « زازقلا نيسحلا نب دحاولادبع نب دمحم بلاغوبأ انآ « بوسعیلا

 : [ ةلاسرلا امأو ]

 ىلإ ةيبتعلا بيذهت يف رم يذلا دنسلاب اهيورأف : يكلاملا ديز يبأ نبال

 .اهفلؤم
 : [ ىضرلا باتك امأو ] ١

 نبا ظفاحلا ىلإ توكسلا ةلاسر يف مینا دنسلاب هيورأف : اهندلا بأ نبال
 نع « ركاسع نب رفظملا نب ؛ مساقلا انأ ۰ يبهذلا نب ةريره يبأ نع « رجح

 3 هم نب هللادبع يبأ نب باهولادبع انأ 1 نایغابلا انأ 3 ةدنم نب ءافولا يبأ

 . هفلؤم نع « ينانبللا دمحم نب دمحأ انأ « هوي نب دمحم نب نسحلا انأ

 : [ ةالصلا يف نيديلا عفر باتك امأو ] 5
 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ حوتفلاو ةدرلا يف رم يذلا دانسإلاب هيورأف

 نب دمحم انأ « كبزأ نب دمحم هللادبع يبآ نع « يقارعلا نيدلا نیز

 انأ « بعالم نب دمحأ نب دواد تاكربلاوبأ انأ «يروصلا نمؤلادبع

 نأ «يمحاللا ىسوم نب دم ني دمحأ نب دمع رصنوب انآ نوا



 دباع دمعم دیناسآ نم دراشلا رصح سس ( 2

 يدنسلا مامإلل

 : [ ءاکبلاو ةقرلا باتک امأو ]۲

 هنس نب دمحم نع « ينالفلا خاص خیشلا نع « هيورأف : ايندلا يبأ نبال

 نب ناميلس نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نب فيرشلا يالوم نع
 ايركز يضاقلا هيبأ نع « ايركز نب فسوي لامجلا نع «مئادلادبع
 انأ « ركب يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ نع ۰ رجح نبا ظفاحلا نع « يراصنألا

 دمحأ نب دمحم انأ « يدبعلا ميهاربإ نب دومحم نع « ةزمح نب ناميلس
 ‹ هوي نب دمحم نب نسحلا انأ «قاحسإ نب دمحم نب باهولادبع انآ « تقولا

 . هفلؤم نع « ينانبللا نسحلا وبأ انأ

 : [ يمرلا باتك امأو ] 4

 يلع نب رفعج انأ « ةزمح نب ناميلس ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : بارقلل
 نب دمحم نب نيسحلا انأ « بيطخلا ىسوم نب دمحم انأ « ىفلسلا رهاط وبأ انأ

 . ه.أ . باّرقلا مي ميهاربإ نب قاحسإ بوقعي وبأ انأ « يوربلا نسحلا
 :[ فنألا ضورلا باتك امأو 131۹

 « شامكرأ نب دمحم نع « فیرشلا يالوم ىلإ مدقتلا دانسالاب هيورأف

 طارخلا نب دمحم نب دمحأ نیدلا جات انآ ‹ رجح نبا ظفاحلا نع

 نب ىيحي نع « يشأ يداولا رباج نب دمحم ةمالعلا نع « يناردنكسالا

 مساقلا وبأ انأ « جارسلا يراصنألا دمحم نب دمحأ نع « جاحلا نب ميهاربإ

 (ح) هفلؤم يليهسلا يمعثخلا نسحلا نب دمحأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع

 نب سنوي نع « يودهلا يلع يبأ نع < ًاضيأ ًايلاع هيوري رجح نبا ظفاحلاو

 « دجانم نب مهديس نب ناوضر نب معنلا دبع نع « يوقلا دبع نب ميهاربإ
 ىلإ ةيريشقلا ةلاسرلا يف رم يذلا دانسإلاب ًاضيأ هيورأو (ح) يليهسلا نع

 نب ىبحي نب ايركز نع « هيبأ نع « يخامشلا روصنم نب ريخلا يبأ نب دمحأ
 .هفلؤم نع « ليمج نب دمحم نب يلع نع « يردنكسالا يدهم



 ) 2 سس دباع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ضورلا بانک ]17

 داشرالا يف رم يذلا دنسلاب هيورأف : يرقملا ركب يبآ نب لیعامسا نیدلا فرشل

 . امهفلؤم ىلإ
 : [ ةضورلا امأو ]۷

 « عبيدلا نب ىلإ ليزنتلا راونأ يف ةمدقتلا ديناسألاب اهيورأف : يوونلا مامإلل

 ميهاربإ نيدلا ناهرب نع « يرزجلا نيدلا سمش نع « يجرشلا نيزلا نع
 دانسإلاب هيورأو (ح) يوونلا نع « راطعلا يبأ نع « هيقفلا دمحأ نبا

 نب يلع نع « يخونتلا قاحسإ يبأ نع ۰ رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا
 . يوونلا نع ۰ يسدقلا روصنم
 : [ ايؤرلا باتك امأو ]۸

 رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب / هيورأف : يبايرفلا دمحم نب رفعجل (۰/ب)

 يبأ نب دمحآ انآ « يزلا جاجحلا وبآ انآ « قحلا دبع نب يلع نب دمحآ نع

 يلع نب دمحم مئانغلا وبأ انأ . باهولا دبع نب معنملا دبع نع ءريخلا
 نب يلع نسحلا وبأ انآ « يخونتلا نّسحملا نب يلع مساقلا وبآ انأ يسرنلا
 . ىبايرفلا انأ زازرلا دمحم

 : [ ايؤرلا باتك امأو ] 5
 نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع « هيورأف : ءازجأ ةسمخ يف ينطقرادلل

 ‹ يميجعلا نسح خيشلا نع « يعردلا ناميلس فيرشلا يالوم فيرشلا

 ‹ يطويسلا ظفاحلا نع « يمقلعلا ناهربلا نع « يجافخلا نيدلا باهش نع

 ىبحي نب قاحسإ نع « يخونتلا قاحسإ يبإ نع « رجح نبا ظفاخا نع
 انأ « يريصحلا دمحأ نب دمحم انأ « ظفاحلا ليلخ نب فسوي نع « يدمآلا
 انآ . يراشكلا بلاط وبأ انآ « شداك نب هللا ديبع نب دمحأ زعلا وبأ



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سر

 يدنسلا مامإلل

 : [ رابخألا ةياور بانک امأو ] ۰
 نح خيشلا ىلإ یاس دنس را رايرهش قاحسإ يبأ خيشلا نع

 ‹ ايركز يضاقلا نع < « يلمرلا دمحأ نب دمحم سمشلا نع « ‹ يميجعلا
 يدش ميهاربإ نب دمحم نساحما يبأ نع « ‹ يكملا دهف نب رمع ظفاحلا
 . يلوقاعلا هللا دبع نب دمحم نب دمحم هفلؤم نع

 : نيدبعتملا ةضاير امأو ۱
 ىلإ قباسلا دنسلاب اهيورأف : ينسلا قاحسإ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ ظفاحلسل

 نع ۰ ‹ يخونتلا قاحسإ يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع < ‹ ايركز يضاقلا
 ظفاحلا نع « ةفارقلا بيطخ يلع نب نامثع انآ ؛ يبطاشلا ىيحي نب يلع
 نب رمع نب يلع انأ « هتشأ نب راففلا دبع نب دمحأ انآ « يفلسلا رهاطلا يبأ
 . ينسلا نب انأ «ينادمبلا قاحسإ
 : [ ةرضنلا ضايرلا امأو ] 7

 قاحسإ يبأ ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : يربطلا بحملل ةرشعلا بقانم يف
 . فلؤملا انأ  فلخ نب دمحأ نب دمحم نع < « يخونتلا

 : [ نيحلاصلا ضاير امأو ] - زر
 انآ , يخونتلا قاحسإ يبأ ىلإ قباسلا دنسلاب ًاضيأ هيورأف : يوونلا مامإلل

 ديناسألاب ًاضيأ هيورأو يوونلا انآ « راطعلا ميه اربإ نب يلع نسحلا وبأ
 هيبأل هدجو هخيش نع < بیا نبا ظفاحلا ىلإ ليزنتلا راونأ يف ةمدقتلا
 يجرشلا نيدلا نيزو يعفاشلا كرابم نب دمحم نب ليعامسإ نيدلا فرش
 « يرصبلا ريثك نب رمع نب ليعامسإ انأ « يرزجلا دمحم نب دمحم انأ : الاق
 نيزلا نع < . ًاضيأ هيوري عبيدلا نباو (ح) هفلؤم نع ٠ « يزملا جاجحلا وبأ انآ

 هيبأ نع ۰ يولعلا رمع نب ميهاربإ نب ناميلس نيدلا سيفن نع ۰ يجرشلا
 نع هيوري اضيأ عبيدلا نباو (ح) هفلؤم نع ۰ « يزملا جاجحلا يبآ نع

 نيدلا نيزو يريوشلا ركب يبأ نب ميهاربإ نب ليعامسإو دمحم نب ليعامسإ
 نب دمحم انأ « يدابآ زوریفلا بوقعي نب دمحم نيدلا دمحم نع « مهتثالث



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح
 د تت ص ج احم

 يدنسلا مامإلل

 نع « هيوري ًاضيأ عبيدلا نباو (ح) هفلؤم انأ « دادحلا نب ىلج نب يلع

 نب نص را دبع ةريره يبأ نع ؛ يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم ظفاحلا

 ۰ [نآرشلا ريسغت يف افلا عاما 07

 دبع نب دمحم ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ةمعنلا نب نسحلا يبأل

 فلخ نب يلع نب قيتع نع « ناورم نب لهس وبأ انأ « هدج نع «نایح

 . ه.أ . ةمعنلا نب هللا دبع نب ىلع نسحلا ىبأ نع

 فكيف



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 ج ج

 يدنسلا مامإلل

 ةمجحملا يارلا فرح

 : [ ۶ دابعلا ربخ يده يف داعلا داز امأو ] ۵

 هللا دبع يبآ امهفلؤم ىلإ حاورألا يداح يف هتمدق يذلا دنسلاب هيورأف

 . ةيزوجلا ميق نيب ريهشلا ركب يبأ نب دمحم

 : [ ريسفتلا ملع يف ربسلا داز امأو ] 0

 يف مدقتملا دنسلاب هيورأف : يزوجلا يلع نب نمحرلا دبع جرفلا يبأ ظفاحلل

 (4۱/) نع « يرزجلا دمحم سمشلا نع < « يجرشلا نيزلا ىلإ / نيح اصلا ضاير

 يبأ نيدلا رخف نع « زابخلا ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم هللا دبع يبأ

 ‹ اضيأ هيوري عبيدلا نباو (ح) هفلؤم نع < ‹ يسدقلا دمحأ نب ىلع نسحلا

 يطويسلا ظفاحلاو يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم سمشلا ظفاحلا نع

 نيسح نب ركب يبأ نيدلا نیز خيشلا نع « رجح نبا ظفاحلا نع « امهالك

 يلاع نب دمحم نع « يزغلا نب دمحأ نب نمحرلا دبع جرفلا يبأو يضاقلا
 نب هللادبع يلاعلا يبأ نع < « اضيأ هيوري رجح نبا ظفاحلاو (ح) بيجنلا نع

 بيجنلا انأ « يدغتشك نب دمحأ سابعلا يبأ نع ‹ يدوعسلا يلع نب رمع

 ديناسألا نیو هفلؤم انآ « يئارحلا منا دبع نب فيطللا دبع جرا وب

 . اضيأ هتافلؤم رئاس يورأ

 : [ ريقفلا دار امأو ] ۷

 دمحم خيشلا يمع نع « هيورأف : تادابعلا يف هقفلا يف هفلأ مامهلا نبال

 يدنسلا يراصنألا بوقعي نب دارم دمحم خيشلا هيبأ نع < يراصنألا نيسح

 نب رداقلادبع خيشلا نع « يدنسلا روفغلا دبع نب مشاه دمحم خيشلا نع

 دمحم نب دمحأ خيشلا نع < ةكم يتفم يقيدصلا رداقلا دبع نب ركب يبأ

 خيشلا نع « يخوطلا خاص نب قازرلا دبع نب روظنم خيشلا نع « يلخدلا
 ليلخ نيدلا باهش نع < « يحازلا مي ميهاربإ نب ةمالس نب دمحأ نب ناطلس

 نيدلا لامك هفلوم نع « « ايركز يضاقلا نع ٠ .يطيغلا مجنلا نع < يكبسلا

 .ه.أ . يرهاقلا مث يساويسلا مامه نب دمحم



 ) 1 سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ةاكرلا باتک امأو ]۸

 نع « ایرکز يضاقلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : يضاقلا بوقعي نب فسویل
 بنیز نع « ميهاربإ نب دمحم انآ « يقارعلا نیزلا نع « رجح نبا ظفاحلا
 يقابلا دبع نب دمحم ركب وبأ انأ « ذزربط نب دمحم نب رمع نع « يكم تنب
 نب يلع نسحلا وبأ انأ يرهوجلا يلع نسحلا دمحم وبأ انأ ءيراصنألا

 . ديز نب دامح نب ليعامسإ نب بوقعي نب فسوي انآ « ناسيك نب دمحم
 : [ دهزلا باتك امأو ] -

 يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع « هيورأف : لبثح نب دمحأ مامالل

 ملاس نب هللا دبع خيشلا نع « فراعلا يلولا يندملا نامسلا دمحم خيشلا نع

 ميهاربإ نب يلع نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا نع « يرصبلا
 نع « ايركز يضاقلا نع ۱ يلمرلا دمحآ نب دمحم سمشلا نع « يبلخا

 نع « قحا دبع نب يلع نب دمحآ سابعلا يبآ نع ؛ رجح نبا ظفاحلا
 دبع اهبلا انأ « ناولع تنب لهألا تس انأ « يلازربلا دمحم نب مساقلا
 وبأ يمع انأ « قلاخلا دبع نب قحلا دبع نيسحلا وبآ انآ « ميهاربإ نب نمحرلا
 نب يلع نب نسحلا يلع وبأ انأ « فسوي نب دمحم نب رداقلا دبع بلاط
 نب هللادبع ان ىعيطقلا نادمح نب رفعج نب دمحأ ركبوبأ انأ  بهذلا
 ۱ . هيبأ نع « لبنح نب دمحآ

 : [ دهزلا باتك امأو ]۰

 ‹ رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : دلجم يف کرابلا نب هللا دبعل

 دمحأ سابعلا يبأ نع ۰ يوالحلا يلع نب رمع نب هللا دبع يلاعملا يبأ نع

 « ذزربط نب دمحم نب رمع انآ « نابيش نب دمحأ انآ « يرهوجلا روصنم نبا
 يلع نب نسحلا دمحم وبأ انأ « انبلا نب نسحلا نب دمحأ بلاغ وبآ انأ

 نب سابعلا نب دمحم رمع وبأو قارولا ليعامسإ نب دمحم انأ « يرهوجلا
 نسحلا نب نيسحلا ان دعاص نب دمحم نب ىيحي دمحم وبأ انأ : الاق هيويح

 . كرابملا نب هللا دبع انآ « يزورملا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح @

 يدنسلا مامإلل

 : [ دهزلا بانك امأو ]۱

 نبا ظفاحلا ىلإ اضيأ دانسالا اذهب هيورأف : ناوزغ نب ليضف نب دمحل

 سابعلا يبأ نع « يوالخا يلع نب رمع نب هللا دبع يلاعملا يبأ نع ءرجح

 سابعلا يبأ نع ؛ يغارملا نيسحلا نب ركب يبأ نيدلا نيز انأ « ذزربط

 يلع نب دمحم رفظلا تنب ةشئاع نع « هنحشلا نب بلاط ىبأ نب دمحأ

 ‹ نالع نب دمحأ نب دمحم جرفلاوبأ انأ «ةربغ نب نسحلا يبأ نع 2 يرودلا

 رذنملا نب يلع ان حاير نب رفعج نب دمحم ان يفعجلا هللادبع نب دمحم انآ

 . ليضف نب ان يقيرطلا

 : [ دهرلا / بانك اماو | ۲

 خیشلا نب رهاط دمحم خیشلا نع ۰ لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحآ

 نع « يحازملا دمحأ نب ناطلس خيشلا نع « هيبأ نع « يناروكلا ميهاربإ

 نع « يطيغلا يلع نب دمحأ نب دمحم نع « يكبسلا ليلخ نب دمحأ

 انا « يبهذلا نب ةريره يبآ نع ‹ رجح نبا ظفاحلا نع 2 ايركز يضاقلا

 انأ « ظفاحلا ليلخ نب فسوي انآ « يدمآلا قاحسإ نب ىيحي نب قاحسإ

 نب فسوي ان يناربطلا مساقلاوبأ انأ « هاشداف دمحم نب دمحأ نيسحلا وبأ انأ

 . ىسوم نب دسأ ان ىسيطارقلا ديزي

 : [ دهزلا باتك امأو ] - ۲

 « يبهذلا نب ةريره يبأ ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : دلجم يف متاح نبرايسل

 نب يلع انأ « ريخلا نب دومح نب ميهاربإ نع « دعس نب دمحم نب ىيحي نع

 انأ ‹ یکمربلا قاحسإ وبأ انأ  فسوی نب بلاطوبأ انأ « ىحياطبلا ركاسع

 انآ . يربكعلا نسحلا نب دمحم رفعج وبأ انأ « تيخب نب هللادبع نب دمحم

 )ب/5١(



 ببي لاس باع م أل دوش رم
 يدنسلا مامإلل

 : [ دهزلا باتك امأو ] -4

 نع « هنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع « هيورأف : دواد يبأل

 نب ليعامسإ انآ ٠ نارشب نب نيسحلاوبأ انآ « يقهيبلا ركيوبأ انآ « يدج

 يبآ نع « اضيأ هيوري رجح نبا ظفاحلاو (ح) دواد يبآ نع ۰ راغصلا دمحم

 لاوكشب نب مساقلاوبأ انأ . يكم نب نمحرلادبع نع < سنوپ نع < يلع

 نب رمع ان عيبر نب هللادبع ان يبأ ينث باتع نب دمحم نب نمحرلادبع انأ

 : [ دهزلا بانک امأو ] ۵

 ‹ دارزلا نب اجيبلا يبأ نب هللادبع يبأ نع « يسدقملا دمحم نب هللادبع دمحم

 انأ « يماحشلا مساقلاوبأ انآ ٠ يوربلا حور وبآ انآ « يركبلا يلعوبأ انأ

 دمحتوبأ انآ « ليعامسإ نب ىيج انآ « ارفلا يلع نب نمحرلادبع رصنوبأ

 . عيكو نع

 : [ دهزلا باتك امأو ] 5
 يبأ نع ۰ رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هیورآف : يرسلا نب دانهل

 نب دومحم نب ميهاربإ انا « دعس نب دمحم نب ىيحي نع < ‹ يبهذلا نب ةريره

 انأ « قاقدلا نب يطورشلا جرفلا نب ب دمحأ نب دمحم روصنموبأ انأ « ريخلا

 رمع نب ميهاربإ انأ ۰ فسوي نب رداقلادبع نب دمحم نب رداقلادبع بلاطوبأ

 نب دانه انث حلاص نب دمحم ان تيخب نب هللادبع نب دمحم انأ « يكمربلا

 . يرسلا



 دبام دمحم دیناسا نم هراشلا رمح تت مو
DOO [| | | 11110101010100 

 يدنسلا مامإلل

 : [ دهزلا باتك امأو ] -۷
 ديسلا نع « ماجه ناميلس نب دمحأ ديسلا نع « هيورأف : بيطخلل

 يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ

 نع « ظعاولا يزاجح دمحم خيشلا نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع

 نع « ةزمح نب دمحم لامكلا يبآ نع ؛ يطيغلا دمحأ نب دمحم مجنلا

 دمحم زعلا انأ « ناملس نب دمحأ نب دمحم نب رمع نع « رجح نبا ظفاحلا

 ان ذز ربط نب انآ « يراخبلا نب يلع رخفلا انأ « رمع يبأ نب ميهاربإ نبا
 . بيطخلا نع « زازقلا دمحم نب نمحرلادبع روصنموبأ
 ):۲/]) : [ دهزلا باتك / امأو ۸

 نسحلا يبآ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : يقهيبلل

 « ناسغ نب دمحم انأ « ركاسع نب رفظم نب مساقلا انآ . دجملا يبأ نب يلع
 نب رهاز مساقلاوبأ انأ « ركاسع نب نسحلا نب يلع مساقلا وبأ ظفاحلا انأ

 . يقهيبلا رکبوبآ انآ « رهاط

 فكيف



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 ةلمهلا نبسلا فرح

 : [ يمرلاو قبسلا بانک امأو ] 0-04

 نب دمحأ نع < « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : خيشلا يبأل

 دحاولادبع نب دمحم نع « ةزمح نب ناميلس نع « « يسدقملا ركب يبأ

 رذ يبأ نب يلع نب ركبوبأ انأ « ميحرلادبع نب ديؤملا انآ « يسدقل لا

 هأ . هب هفلؤم نايح نب دمحوبأ انأ « ميحرلادبع نب رهاطوبأ انأ « يناحلاصلا

 : [ رئارسلا باتك امأو ] -

 نع « يسدقملا دحاولادبع نب دمحم ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يركسعلل

 نب ركبوبأ انأ « يفريصلا ليعامسإ نب دومحم انأ « ينالديصلا رفعج يبأ

 ه . أ. يركسعلا دعس نب ىلع انأ « بابقلا ركبوبأ انأ « ناذاش

 - : [ كلام نع ,رسلا باتك امأ ] 1
 يالوم نع « هنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع « هيورأف

 قاحسإ يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « شامكرأ نب دمحم نع «فیرشلا

 انأ  يرغشاكلا نامثع نب ميهاربإ ان دعس نب دمحم نب ىيحي نع « يخونتلا

 رابجلادبع نب كرابملا نيسحلاوبأ انآ . يطبلا نب يقابلادبع نب دمحم حتفلاوبأ
 نب دمحأ نب دمحم ركبوبأ انأ « يجرألا يلع نب زيزعلادبع انأ « يفريصلا

 نب غبصأ نب دمحم ان فسوي نب دمحأ نب دمحم ركبوبأ انأ « يئارجرجلا

 . هب مساقلا نب نمحرلادبع ان يبأ ان جرفلا

 : [ ةداعسلا رفس امأو ] 00

 يبأ نيدلا دجم هفلؤم نع ٠ رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف

 ديناسألاب اضيأ هيورأو (ح) يدابأ زوريفلا دمحم نب بوقعي نب دمحم رهاط
 نع « يجرشلا نيزلا نع « عبيدلا نبا ظفاحلا ىلإ ليزنتلا راونأ يف ةمدقتملا

 انأ ۰ يندملا ينامثعلا نيسح نب ركب يبأ نب دمحم حتفلا يبأ نيدلا فرش

 . هب هفلؤم

 يدنسلا مامإلل



 دبع دص دین دانا سسس----.(و)
 يدنسلا مامإلل

 : [ دواد يبآ ننس امأو ۲۳

 نيزلا نع ۰ عبیدلا نبا ظفاحما ىلإ لیزنتلا راونآ يف ةمدقتلا دیناسألاب اهيورأف

 نع ۰ يولعلا رمع نب ميهاربإ نب نامیلس نیدلا سیفن نع ۰ يجرشلا

 ليعامسإ نب دمحم هللادبعوبأ اهب انآ : لاق هيبأ نع ۰ يخامشلا روصنم نب

 ينالقسعلا ليقع نب ناميلسو يحارشلا دمحأ نب ركبوبأو يمرضحلا

 اهب انأ « يرتسقلا يلع يبأ نع « يولعلا ديز يبأ نب بلاطوبآ بيقنلا

 روصنم نب ريخلا وبأو (ح) يناتسجسلا ثعشأ نب ناميلس دواد يبأ اهفلؤم

 ظفاحلا نع « يعفاشلا هللا ةبه نب يلع نسحلا يبأ خيشلا نع « اضيأ اهيوري

 يبأ ةياور عبرألا تاياورلل هتياورب ريخلا يبأ نب دمحأ ىلإ هبو (ح) اهفلؤم

 هيوريف يلمرلا ىسيع يبأو يبارعألا نب ديعس يبأو ةساد نبو يؤلؤللا يلع

 نيدلا بطقو يربطلا ركب يبأ نب قاحسإ يضاقلا نع « ريخلا يبأ نب دمحأ
 يمرضحلا ليعامسإ نب دمحم ينب ميهاربإ نيدلا ناهرب هونصو ليعامسإ

 « ينميلا فيصلا يبأ نب يلع نب ليعامسإ نب دمحم هللادبعوبأ انأ : اولاق

 انأ « ةزاجإ هنم يلو فيصلا يبأ نب لاق يشنايملا ديجنادبع نب رمع صفحوبأ
 نيفيرشلا نيمرحلا يضاق يربطلا ينابيشلا نيسحلا نب يلع نب دمحم رفظم اوبا

 ىلع نب دمحأ نب ىلع انأ « يدادغبلا ميهاربإ نب دمحم هللادبعوبأ انأ

 (۲٤/ب) نب دمحأ نب دمحم نع ٠ يمشابلا رمع نب مساقلا يضاقلا انآ / يرتستلا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ينربخأو لاق رفظلا يبأ يضاقلا ىلإ هبو (ح) دواد يبآ نع 4 يولوللا ورمع

 يبأ نع « يسدقلاب فورعلا يسوطلا هللادبع نب دمحم هللادبعوبأ اضيأ اهب

 ‹ يدابذورلا دمحم نب نيسحلا يلع يبأ نع « يناربطلا دمحم نب رصن حتفلا

 نع < يرصبلا ةساد نب قازرلادبع نب دمحم نب ركب نب دمحم ركب يبآ نع

 نب هللادبع نب ىلع نسحلاوبأ انأ : لاق يناسملتلا ىلإ هبو (ح) دواد يبأ

 يلع نب دمحأ نب يلع يلعوبأ انأ « ةيردنكسإلاب يشوطرطلا يرهفلا ديلولا

 ىلإ هبو (ح) اهفلؤم انأ ‹ يؤلؤللا ورمع نب مساقلا رمعوبأ انأ « يرتستلا
 نسحاوبآ انآ . يديسألا هللادبع نب دمحم دمحوبآ خيشلا انآ « يناسملتلا

 لضفلاوبأ يضاقلا ينربخأو : يريسألا لاقو (ح) يرمنلا ربلادبع نبا

 نب دمحأ نب دمحم ركيوبأ خيشلاو يبصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع

 دمحأ نب دمحم نب نيسحلا يلعوبأ انأ ۰ الاق يليبشإلا يسبعلا رهاط

 تأرق : لاق ربلادبع نب رمع ىبأ ظفاحلا انأ «لاق ىنايجلاب فرعي ىناسغلا

 ديز يبأ ىلع تأرقو ربلادبع نب رمعوبأ : لاقو (ح) ةساد نب ركب

 ربلادبع نب رمع وبأ ىلع عمجأ دواد يبأ فنصم تأرقو يناسغلا : لاقو

 دمحم نب يلع نب ميهاربإ قاحسإوبأ انث يماذجلا دمحم نب مكح ينثدح :لاق

 « يريسألا ىلإ هبو (ح) دوادوبأ انث يبارعألا نب انث : لاق رامنلا بلاغ نبا

 يبا نع 2 يؤلؤللا نع 2 يمشابلا نع < يرتستلا يلع يبآ نع «يرهفلا

 ضایع لضفلاوبآو غابدلا نب دیلولاوبآ ينربخأو : يريسألا لاقو (ح) دواد



 دام دعم دنا داشنارمح وال
 يدنسلا مامإلل

 (ح) دواد يبآ نع « يؤلؤللا نع « يمشابلا ورمع يبآ نع ؛ بيطخلا

 ىلإ هبو (ح) دواد يبآ نع ؛ يؤلؤللا نع ۰ سپرپلاب فرعي قارولا

 يسويلطبلا يراصنألا نسحلا نب يلع نب نسحلا يلع يبآ ينربخأ يناسملتلا
 نب نسحلاوبأ انأ « رفاغلادبع نب ليعامسإ نب رفاغلادبع نسحلا وبأ انآ

 ةساد نب دمحم نب ركب ىبأ نب دمحم ركبوبأ انأ « يدنقرمسلا ناوضر نب دواد

 حتفلاوبأ مكاحلا انأ « ليعامسإ نب رفاغلادبع لاقو (ح) دواد ىبأ نع
 انأ « يزابدورلا دمحم نب نيسحلا يلعوبأ انآ ‹ يسوطلا يلع نب رصن
 صفح وبأ خيشلا انأو يراصنألا لاقو (ح) دواد يبأ نع « ةساد نب ركبوبأ

 2( يبأ نع « هيبأ نع « يناعمسلا رفظملا يبأ نع / ۰ يسخرسلا دمحم نب رمع

 دمحم ركبوبأ هب انأو : يراصنألا لاقو (ح) فلؤملا نع « يبارعألا نب ديعس

 انأ « يرتستلا يلع نب دمحأ نب يلع يلع وبأ انأ « يشوطرطلا .بلولا ند

 دع , دواد يبأ رنس يورأو (ح) دواد يبأ نع « يؤلؤللا رمع نب دمحأ

 نب دمحم فيرشلا يالوم نع « هنس نب دمحم نع < ينالفلا حلاص خيشلا

 خيشلا نع ۰ «میرکلا دبع نب دمحم لامجلا يبأ رمعلا فيرشلا نع نع « هللا دبع
 نيدلا لالج نع < | مهلك بل دمج حلاو يضركلا هاناو يلع يسع

 دلا نامسلا دمح خيشلا فراعلا الو نع « يدنسلا يراصنألا نيسح

 ءالع نب دمحم نع « يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا نع « هنم ةزاجإ

 نب دمحم سمشلا نع « يروهنسلا دمحم نب ملاس نع « يلبابلا نيدلا

 نيسح دمحم خيشلاو (ح) يطويسلا ظفاحلا نع ۰ يمقلعلا نمحرلادبع



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالت

 « يدنسلا قداص دمحم نب نسحلا يبآ خیشلا نع ۰ اضيأ اهیورب يراصنألا

 نع « يلخنلا دمحم نب دمحآ خیشلا نع « يدنسلا تایح دمحم خیشلا نع

 نين اا ا

 نع « اهورا حل يطويسلا ظفاشا نع يا يشيل رجح - نب دمحأ

 يبلحلاو يخركلا ردبلاو يلحم ا نيساي خيشلا نع ۰ يرئازجلا لامجلا

 نب ركب وبأ نيدلا يكز انآ : لاق يطويسلا ظفاحلا نع ۰ مهلك يرمزلاو

 نيب فورعملا يودهلا دمحأ نب دمحم يلع وبأ هب انأ « يوانلا يلع نب هقدص

 نب يلع نب دمحأ نيدلا باهش ظفاحلا هب انأو : لاق يطويسلاو (ح) زرطلا

 دبع نب يلع نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ هب ينربخأ : لاق ينالقسعلا رجح

 رع نب سوم نسا وأ نأ  زرطما نيب فورم زازبلا يلضافلا زيزما

 ا ل

 ميهاربإ نب دمحأ نب حالصلا نع « ةزاجإ يبلحلا لبقم نب دمحم هللادبعوبأ

 ميهاربإ نيخيشلا نع ذزربط نب رمع نع يراخبلا ينارخفلا نع يسدقلا

 رمع يبأ نع « يدادغبلا بيطخلا دمحأ نع ۰ يمودلا حلفمو يخركلا

 دادحلا يلع يبأ نع « يلبابلا دمحم نب دمحأ مراکلا وبآ اهب ينربخأو : لاق

 لاق اهفلؤم نع « ةساد نب ركب يبأ نع « يناهفصألا ميعن يبآ ظفاحلا نع



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح سر

 يدنسلا مام مال

 رجح نب لضفلا وبآ ظفاحلاو یقارعلا نیزلا نب ةعرز وبآ :ناظفاحا
 . انیدل دجوي ام یلعآ وهو ةساد نب ىلإ زئاج دنسلا اذه ينالقسعلا

 يسوبدلا يوقلا دبع نب ميهاربإ نب سنوي هب انآو : لاق زرطملا نبو (ح)

 ۰ بيطخلا نع « ينيئارفسإلا لهس نب لضفلا نع « ريقملا نسحلا يبأ نع
 رجح نب دمحأو (ح) دواد يبأ نع « يؤلؤللا نع < يمشابلا رمع يبأ نع

 تارفلا نب زعلا نع ۰ يراصنألا ايركز يضاقلا نع ءاضيأ اهيوري يمثيبلا
 نع « يراخبلا هب انأ « يغارملا نيسحلا نب رمع صفح وبأ هب انأ « يفنحلا

 (57/ب) نع « يمشابلا نع « بيطخلا نع / يخركلا ميهاربإ نع « ذزربط نب رمع
 دمحم نع « ينالفلا اص خيشلا نع < اور () فلؤملا نع « يؤلؤللا

 « شامكرأ نب دمحم نع « هللا دبع.نب دمحم فيرشلا يالوم نع « هنس نبا

 يبأ نع ۰ زرطملا نبب فورعلا يلضافلا يلع يبأ نع ۰ رجح نبا ظفاحلا نع
 يلع نب بلاغ نع « يفلسلا رهاط يبأ نع « ينوباصلا دمحم نب يلع ريخلا
 دمحم نب هللا دبع نع « يذابارتسالا ليعامسإ نب دمحم نع < « بلاغ يبأ نبا

 « دبعلا نبب فورعلا « دبع نب يلع نسحلا يبأ نع < يدسألا ميهاربإ نبا

 اهيوري خاص خيشلاو (ح) دواد يبأ ننس يف يديناسأ ىلعأ اذهو اهفلؤم نع
 يالوم نع < يتكبنتلا مث يعردلا ناميلس يالوم فيرشلا نع < اضیآ
 ةمئألا ردصو مالسالا خيش نع ۰ يتالوولا دمحم هللا دبع يبآ فیرشلا
 فرع ةنس نيتس اهیتفم ) يرئازجلا ميهاربإ نب ديعس نامثع يبآ مالعالا
 (ةنس نیتس) ناسملت يتفم يرقلا دمحآ نب دیعس نامثع يبآ نع «(هرودقب
 يبآ نع « هدلاو نع < « ينتلا ليلجلا دبع نب دمحم نب دمحم هللا دبع يبآ نع

 قوزرم نب دمحم هدج نع ؛ ‹ ديفحلا قوزرم نب دمحأ نب دمحم هللا دبع

 هيبأ نع < ‹ يكملا يربطلا دمحم نب دمحأ نيدلا نيز مامإلا نع ۰ 2« بيطخلا

 نب رصن حوتفلا يبأ ظفاحلا نع « يربطلا ركب يبأ نب بوقعي نيدلا لامج
 ديز يبأ نب دمحم نب دمحم نب دمحم بلاط وبأ انأ « يرصحلا يلع نب دمحم



 (:غ/5)

 يه ف بيب بع دم دینا نم دراشلارصح
 يدنسلا مامإلل

 نع « يؤلؤللا يلع يبأ نع « يمشابلا رفعج نب مساقلا انآ « يولعلا
 دمحم خيشلا هيبأ نع ‹ يجاجزملا فسوي خيشلا نع « اهيورأو (ح) اهفلؤم
 دمحأ ةمالعلا نع «يميجعلا نسح خيشلا نع « يجاجزلا نيدلا ءالع نبا

 مامإلا هدج نع « يربطلا مركم نب ىيحي مامإلا نع « لجعلا دمحم نبا
 ‹ كيوكلا دمحم نب دمحم رهاطلا یبآ فرشلا نع « يربطلا دمحم نب دمحم
 نب نمحرلا دبع مساقلا يبأ نع « ةيسدقلا لامكلا تنب بنیز هدنسملا نع
 : لاق انذإ يفلسلا دمحم نب دمحأ رهاط يبأ ظفاحلا نع « بساحلا يلع

 يمشابلا رفعج نب مساقلا اهب انأ « ةرصبلا نم ينادبعلا صفح وبأ يلإ بتك
 .فلؤملا نع « يؤلؤللا يلع وبأ انأ

 ةفلتخم دواد ىبأ نع « تاياورلا هذهو : رجح نبا ظفاحلا لاق : ةدئاف م

 ريخأتلاو ميدقتلا ضعب يف الإ ناتبراقتم هساد نبو يؤلؤللا يتياور نأ الإ
 نم هساد نب ةياور نم طقس دقو اريثك امهنع صقنيف ىبارعألا نب ةياور امأو

 لجرلا باب ىلإ ىسمأ اذإو حبصأ اذإ لوقي ام باب هللوق نم بدألا باتك))
 امأو دواد وبأ ان لوقي الو : دواد وبأ لاق لوقي ناكف (( هيلاوم ريغ ىلإ يمني

 فورحلا باتكو محالملا باتكو نتفلا باتک)) اهنم طقسف يبارعألا نب ةياور

 )) حاكنلاو ةالصلاو ةراهطلا باتک نم هتافو سابللا فصنو متاخلا باتكو

 . ىهتنا هخويش نع « هتاياور نم اهجرخ ةريثك قاروأو

 .ةزرب يبأ نع . ضوحلا ثيداحأ نم يثالثلا مكح يف يعابر ثيدح هدنع ام ىلعأو
 : [ يذمرتلا ننس امأو ] 4

 نب ريخلا يبأ نب دمحأ ظفاحلا ىلإ دواد يبأ يف رم دنس لوأب اهيورأف
 نب ركب وبأ نيدلا فرش مامإلا اهب انأ « يدلاو اهب انأ « يخامشلا روصنم
 متسر نب رهاز نيدلا نيكم خيشلا اهب انأ ۰ ينميلا يحارشلا دمحم نب دمحآ

 يبأ نب مساقلا كلملا دبع حوتفلا وبآ اهب انأ ۰ يناهفصألا ءاجرلا يبآ نبا
 دواد يبأ يف ةمدقتملا ديناسألاب اضيأ اهيورأو (ح) يخوركلا /يوربلا لهس

 ‹ اضيأ اهيورأو (ح) يخوركلا كلملا دبع حوتفلا يبآ نع « ذزربط نب ىلإ



 دباع دمحم دیناسا نم دراشلارصح و

 يدنسلا مامإلل

 يبرغلا هللا دبع نب دمحم نب دمحم خيشلاو ريبكلا يدنسلا نسحلا يبآ نيليلجلا

 نع « اضيأ اهيوري (ح) يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا نع « امهالك
 « يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا نع « هللا دبع نب دمحم نب دمحم خيشلا

 خيشلاو (ح) يدايزلا ىيحي نب يلع رونلا نع < يلبابلا دمحم خيشلا نع

 دمحم نب دمحأ باهشلا نع « يدايزلا يلع رونلا نع < هللا دبع نب دمحم

 يلع خيشلا نع ۰ هللا دبع نب دمحم فیرشلا يالوم نع ءامهالك

 يالوم اهیوریو (ح) يئاجلألا نب رمع جارسلا نع ۰ هتزاجاب يروهجألا

 نیدلا ردب خیشلاو يئاجلألا نب رمع جارسلا نع ةزاجا اضیآ فیرشلا

 یخونتلا قاحسا ىبأ نع « فیرط نب رداقلا دبع نب دمحآ نع ۰ یطویسلا

 نب مساقلاو يزلا يكزلا نب فسوی جاجحلا وبآ ناظفاحلا لاق يخونتلا

 نم هعامسب اعامس يراخبلا نب رخفلا انأ : نالوألا لاق اعامس يجيدنبلا
 بجنألا نب قلاخلا دبع دمحم وبأ انأ : ثلاثلا لاقو ذزربط نب رمع صفح يبآ
 یخورکلا كلملا دبع انأ : ذزربط نب لاق ةبتاكمو ةزاجإ يريتشنلا رمعملا نبا

 رماع يبأ يضاقلا ةثالثلا خياشملا نم هل اعامس ( ءارلا مضو فاكلا حتفب)
 يبأو يجروفلا دمصلا دبع نب دمحأ ركب يبأو يدزألا مساقلا نب دومحم



 ) 2 ( : دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 نب رابجلا دبع دمحم وبآ انآ « اولاق يورهلا يلع نب دمحم نب زيزعلا دبع رصن
 بوبح نب دمحأ نب دمحم سابعلا يبأ نع « يزورملا حارجلا نب دمحم

 يمع نع « اهيورأو (ح) يذمرتلا ىسيع يبأ ظفاحلا اهفلؤم نع « يبوبحملا

 نب قلاخلا دبع خيشلا نع : يراصنألا دارم دمحم نب نيسح دمحم خيشلا
 نب دمحم خيشلاو يجاجزلا نيزلا نب يلع خيشلا هدلاو نع « يجاجزملا يلع

 نع « يجاجزملا فسوي خيشلا نع « اهيورأو (ح) يجاجزملا نيدلا ءالع
 يلع نب نسح رارسألا يبأ نع « يجاجزلا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا هيبأ

 ‹ مركم نب ىيحي بحملا مامالا نع « لجعلا دمحأ خيشلا نع « يميجعلا
 يبأ نب دمحأ نع « يغارملا نيزلا نع « دمحم نب دمح مامالا هدج نع
 دبع تقولا يبأ نع « يتللا رمع نب هللا دبع اجيبلا يبأ نع ۰ راجحلا بلاط

 / مساقلا نب ب دومحم رماع وبأ يضاقلا انأ « يزجسلا ىسيع نب لوألا (٤٤/ب)

 نع < « يبوبحا دمحم نع < ‹ يحارجلا دمحم نب رباجلا دبع نع < ‹ يدزألا

 رداقلا دبع خيشلا نع « اضیآ اهيوري يجاجزلا فسوي خيشلاو (ح) فلؤملا
 ةمالعلا نع ۰ بيطلا نب دمحم نب دمحم دمحم یبآ هخيش نع « هداز كدك نبا

 تاكربلا يبأ خويشلا خيش هدج نع «رداقلا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحم
 نمحرلا دبع ديز يبأ هدلاو مع نع ۰ يسافلا فسوي نب يلع نب رداقلا دبع

 يطانرغلا مساق نب دمحم رئاخذلا يبآ نع « يسافلا فسوي نب دمحم نبا

 نب دمحأ نسحلا يبأ نع ۰ دهاج يبأ نع ۰ يلوستلا نع « راصقلاب ريهشلا
 ركب يبأ هلاخ نع « جارسلا نبب فورعلا يليبشألا يراصنألا دمحأ نب دمحم
 يبآ نع ۰ يومألا ينوتمللا ميهاربإ ىلوم ةفيلخ نب ورمع نب ريخ نب دمحم
 ايركز يبأ نع « ربلا دبع نب نع « ينايحلا دمحأ نب دمحم نب نيسح يلع
 « دمحأ نب فسوي بوقعي يبأ نع « يرعشألا فسوي نب دمحم نب ىيحي
 ملو يذمرتلا یسیع يبآ فلؤملا نع < ‹ يذمرتلا مي ميهاربإ نب دمحم رذ يبأ نع

 هم رباصلا نامز سانلا ىلع يتأي » : 4 هلو وهو دحاو الإ ىثالث هل مق
 . بیرغ ثيدح اذه هيف لاقو « رمجلا ىلع ضباقلاك هنيد ىلع



 يدنسلا مامالل

 : [ یبتچلاب یمسلا ىرغصلا يئاسنلا ننس امآو ] 030
 مامإلا انأ « يجرشلا نيزلا ىلإ دواد يببأ ننس يف رم دانسإ لوأب اهيورأف

 خيل اأ لاق يولمدلا دمصلا دبع نب دمحم هيقفلا ةءارقب رعاشألا دجسم
 نب بويأ انأ ۰ عموص نب طبس يومحلا نمحرلا دبع نب يلع نسحلا وبأ

 وأ انأ ء هفارقلا بيطخ نب يلع نب نامثع ورمع وب انأ ۰ لاحکلا دمحأ

 لاقو (ح) ينودلا دمحأ نب نمحرلا دبع دمحم وبأ اهب انأ « يفلسلا رهاط

 اهب انأ « يكبسلا نسحا دبع نب فيطللا دبع خيشلا اهب انأو يرزجلا سمشلا
 نب زيزعلا دبع ركب وبأ اهب انآ « فاوصلا رمع نب هللا رصن نب يلع نسحلا وبأ

 اهب انأ « يسدقلا رهاط نب دمحم نب رهاط ةعرز وبأ اهب انآ « يدادغبلا اقاب
 نيدلا حالص خيشلا اهب انأو : : يرزجلا سمش لاقو (ح) ينودلا دمحم وب

 : يطايمدلا يدزألا رفاظ نب نب ليعامسإ نب دحاولا دبع اهب انأ « يراخبلا
 ينودلا دمحم يبأ نع ٠ . يكرتلا لاين نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ اهب انآ

 نب نا دبع دمح وبأ نیل اه فقام هب م + رز مشا كلف اع

 يح هلل دبع ريأ ءالجألا خياشلا اهبانأ : :لاق يدلاو انأ « يخامشلا روصنم
 ليلخ نب ناميلسو يجارسلا دمحأ نب ركب وبأو يمرضحلا ليعامسإ نبا

 انأ « اولاق يربطلا ركب يبأ نب قاحساو يبكرلا دمحأ نب لاطبو ينالقسعلا

 نع ۰ . اهيورأو (ح) ينودلا دمحم يبأ نع ٠ ‹ يرضحلا رصن حوتفلا وبأ اهب



 ) 3 سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 / يجاجزلا نيدلا ءالع نب دمحم خیشلا هیبآ نع 3 يجاجزملا فسوي خيشلا 6 64

 ‹ يفوصلا یندلا دمحم نب دمحأ هخيش نع ۰ يناروكلا ميهاربإ خیشلا نع

 يوانشلا سودقلا دبع نب ىلع نب دمحآ بهاولا یبآ فراعلا هخيش نع

 « يفوصلا يوارعشلا دمحأ نب باهولا دبع خیشلا نع 3 هيبأ نع 2 قوصلا

 نب دمحم حتفلا يبآ نع « وصلا هيقفلا يرهاقلا دمحم نب ايركز خيشلا نع

 دمصلا دبع نب ميهاربإ نب ليعامسإ خيشلا نع « يفوصلا يغارملا نيدلا نيز
 يحن خيشلا نع < يناولا رمع نب يلع نسحلا يبأ نع ۱ يقوصلا يتربحا

 ‹ يربطلا دمحم بحا هدج نع ) يربطلا ىيحي مامإلا نع ۱ لجعلا دمحآ

 دمحم نب فیطللا دبع نع ۰ راجحا سابعلا يبآ نع « يغارلا نيزلا نع

 هللا مادآ نامیلس نب نمحرلا دبع دیسلا هرصع مامإ نع 6 اضیآ اهیورآو (ح)

 « يلخنلا دمحم نب دمحآ خیشلا نع « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحآ
 « يكلا دمحأ نب دمحم بطقلا نع « يشاشقلا دمحم نب دمحآ خیشلا نع

 نب دمحأ حوتفلا يبآ ظفاحلا نع 2 ىلاورهنلا دمحم نب دمحأ هدلاو نع

 نب دمحأ نع 2 يودعلا يشرقلا دمحم نب دمحأ نع 2 ىسوواطلا هللادبع

 لسلسم هبلاغ ءىجيس امك فلؤملا ىلإ دنسلا اذهو تلق . ینودلا دمحم یبآ



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح 2 (

 يدنسلا مامإلل

 نع « ينالفلا اص خيشلا نیئدحا ةمتاخ نع « اهيورأو (ح) نييدمحألاب
 خيشلاو ريبكلا يدنسلا نسحلا يبآ خيشلا نع « رفس ديعس دمحم خيشلا
 ملاس نب هللادبع خيشلا ىلع امهتآرقب يبرغملا هللادبع نب دمحم نب دمحم
 خيشلا نع « هرئاسل ةزاجإو هلوأل ةءارق اهيوري حلاص خيشلاو (ح) يرصبلا

 هعامسب يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع « هللادبع نب دمحم نب دمحم

 نع < ی لا ایی أو یک للحب دمحأ باهشلا

 راجح بلاط يبآ نب اح نع 1 يخونتلا دمحأ | نب ميهاربإ ناهربلا

 فيرشلا يالوم نع « هنس نب دمحم نع < ‹ اضيأ اهيورأو : حلاص خيشلا لاق
 نع ۰ « شامكرأ نبب فرع ليلخ نب دمحم نب دمحم نع « هللادبع نب دمحم

 نب یار قاسم يبا نينا تار نع. ؛ ينالتسملا رجح نبا فا

 ب لح ضي اهممس شوت قاحسلاوبأو (حا ينودلا دمحم يبأ نع

 نب نامثعو يقارعلا دمحأ نب ليعامسإ انأ ءانأبنأ يسلبانلا معن نب بويأ

 (4۵/ب) /: يقارعلا لاقو يفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انآ « الاق ةفارقلا بيطخ يلع
 (ح) ينودلا دمحم وبأ انأ الات يسمرقلا ليعامسإ نب قازرلادبع اضيأ اأو

 ع, املا يآ رسا فرش ن دم نب دمع فيرشلا يالوم

 دم هو يراخبلا نيرخفلا نع" يغارما نح نب رمع نع

 هيلع يتءارقب يقرخلا دمحأ نب هللادبع حتفلا وبأ ان دحاولادبع نب ينغلادبع



 ) ۳۹ )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 نب دمحأ رصنوبآ انآ : لاق ینودلا دمحأ نب نمحرلادبع دمحم وبأ انآ

 نب دمحأ ركب يبأ ظفاحلا نع « راسکلاب فورعلا يرونيدلا یضاقلا نيسحلا

 اهفلؤم اهب انأ : لاق ينسلا نبب فورعملا يرويندلا يضاقلا قاحسإ نب دمحم

 : [ يئاسنلل ىربكلا نئسلا امأو ]م57
 نيسح دمحم خيشلا يمع نع « اهيورأ ينإف هنع رمحألا نب ةياور

 خيشلا نع « يدنسلا قداص دمحم نب نسحلا يبأ خيشلا نع «يراصنألا

 خيشلا نع « يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع «يدنسلا تايح دمحم

 دمحأ باهشلا نع « يروهنسلا دمحأ نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم
 نبا ظفاحلا نع « يطابنسلا قحادبع فرشلا نع « يكملا يمثيپلا رجح نبا

 ميهاربإ نب دمحأ رفعجوبأ انأ : الاق طبارلا نب نامثع نب دمحمو ورمع يبأ

 نبزعلا نع « اضيأ هيوري قحلادبع فرشلاو (ح) يمصاعلا ريبزلا نبا

 اهب انأ : لاق ىنانكلا ةعامج نب ردبلا نبو رمعوبأ زعلا انأ « ىفنحلا تارفلا

 نمحرلادبع نب دمحأ رفعجوبأ انأ  يرجحا ىلع نب دمحم نب هللادبع

 نب هللادبع نب سنوي انأ « عالطلا نب ىلوم جرف نب دمحم انآ « يجورطبلا

 اضيأ اهيوري رجح نبا ظفاحلا خيش يعبرلا نميلا يبأ نب دمحم رهاطوبأو (ح)
 مساقلا ىبأ نع 3 ةزاجإ ميحرلادبع نب دمحأ لامكلا تنب بنيز نع

 هللادبع انأ « يبأ انأ ۰ باتع نب دمحم نب نمحرلادبع دمحوبأ انأ « لاوكشب

 « ننسلا يف يل عقو دقو : ظفاحلا لاقو (ح) اهب رمحألا نب انأ ‹ عيبر نبا

 باتك نم يناثلا ءزجلا اهنم ءازجأ ةدع يئاسنلا نع « هيويح نب ةياور نع



 دباع دمحم دینا دراشلارصح س )م

 يدنسلا مامإلل

 نيسحلا هّلادبع يبأ نب ركب يبأ ةبيط يضاق ةمالعلا ىلع ىنمب هتأرق ةراهطلا
 نب ركب يبأ نب رداقلادبع دمحوبأ انأ « يغارملا سنوي نب دمحم نب رمع نبا
 نب ليعامسإ نب دمحم هللادبعوبأ انأ « بويأ نب ركب يبأ نب ىسيع مظعلا
 ‹ يريصوبلا دوعس نب يلع نب هللا ةبه مساقلاوبأ انأ « يوادرملا حتفلا يبأ

 نيسحلا نب دمحم نسحلاوبأ انأ ؛ ينيدملا ىيحي نب دشرم قداصوبأ انآ

 يروباسينلا هيويح نب ايركز نب هللادبع نب دمحم نسحلاوبأ انأ « يروباسينلا
 . يئاسنلا انأ

 : [ ةعمجلا بانك اهنمو ۷

 هللادبع نب دواد نب ميهاربإ دمحم يبأ دنسملا مامإلا ىلع هتأرق : لاق
 دمحأو ييلفتلا ميهاربإ نب ليعامسإ انأ ٠ ةرهاقلا ليزن يقشمدلا مث يدمألا
 (:7/1) مساقلاوبأ انأ 1 يقشمدلا فسوي نب يلع نب دمحأ / انأ ءالاق يدغتشك نبا

 نم باتكلا اذه نم نأزجلا ناذهو : ظفاحلا لاق مدقتملا هدنسب يريصوبلا

 . لصتملا عامسلاب يئاسنلا نع « انل عقو ام ىلعأ
 : [ ةجام نب ننس امأو ۸

 نب نمحرلادبع ديسلا انرهد يف هللا ةجحو انرصع مامإ نع « اهيورأف

 لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس هدلاو نع - نيمآ هبر هاقبأ- ناميلس

 نع < اضيأ اهيورأو (ح) لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا نع

 مامإو ناميلس نب مساق ديسلا هيخأو ناميلس نب دمحأ فراعلا هللا يلو

 نع « مهتشالث يجاجزلا نيدلا ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا نيققحما
 يجاجزملا ركب يبأ نب قلاخلادبع خيشلاو فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا

 ديسلا نع « مهتثالث ماجبلا ناميلس امهدلاو نع « اضيأ اهيوري نالوألاو

 نع « نامعج نب قاحسا نب دمحأ نع « لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي
 نامعج نب ميهاربإ نب دمحم هدلاو نع . ناعمج نب دمحم نب قاحسإ هدلاو

 يبأ نب دمحم همع نع «نامعج نب ميهاربإ نب دمحم نيدلا لامج همع نع

 نب رمع نب دمحأ نب رهاطلا دمحم نب مساقلا يبأ نع « نامعج نب مساقلا



 ) 2 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ناهرب هخیشو نامعج نب رمع نب دمحأ نب رهاطلا هدلاو نع « نامعج

 نب دمحم نب رمع نیدلا يقت هخیشو نامعج نب مساقلا يبآ نب ميهاربإ نیدلا

 ؛ هنایوری يناثلاو لوألاف نامعج نب رهاطلا دمحم نب دمحأ هيخأو نامعج

 نع « هنایورپ عبارلاو ثلاثلاو نامعج نب رمع نب دمحآ اصلا هیقفلا نع

 ؛ نامعج نب رمع نب دمحأ هیقفلا نع « نامعج نب رمع نب هللادبع هیقفلا
 نع « يلاژذلا یسوم نب دمحم نع « نامعج نب هللادبع نب ميهاربإ نع
 ديسلاو (ح) يولعلا ناهرب هيقفلا نع « يلاؤذلا دمحم نب ىسوم هيقفلا هدلاو

 يلع نب ركب يبأ ديسلا نع « اضيأ اهيوري لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي
 ظفاحلا نع ۰ لدهألا نيسح نب رهاطلا ديسلا ظفاحلا نع « لدهألا حاطبلا

 نب نامیلس نيدلا سيفن نع ‹ يجرشلا نيزلا نع « عبيدلا نب نمحرلادبع
 نب دمحأ ظفاحلا نع < يولعلا ناهربلا هدلاو نع < يولعلا رمع نب ميهاربإ

 هب انأ : لاق یخامشلا روصنم نب ريخلا ىبأ هدلاو نع « ىخامشلا ريذلا ىبأ

 دمحأ نب ركبوبأو يمرضحلا ليعامسإ نب دمحم هللادبعوبأ ءالجألا خياشملا
 قاحساو يبكرلا دمحأ نب لاطبو ينالقسعلا ليلخ نب ناميلسو يجارشلا

 يبأ نب يلع نب رصن حوتفلا وبأ ظفاحلا اهب انأ ۰ اولاق يربطلا ركب يبأ نبا

 نيزلاو (ح) يسدقلا رهاط نب دمحم نب رهاط ةعرزوبآ انآ « يرصحلا حوتفلا

 انأ « يدابأز وريفلا بوقعي نب دمحم نيدلا دجم نع < اضيأ اهيوري يجرشلا

 دمحم وبأ نيدلا جات انأ ٠ صلخملا نمحرلادبع نب ميركلادبع نب ميركلادبع
 نب هللادبع انآ « يكبلعبلا ناولع نب ديعس نب مالسلادبع نب قلاخلادبع نبا

 اضيأ اهيورأو (ح) يسدقلا ةعرزوبأ انأ « يسدقلا همادق نب دمحم نب دمحأ

 نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا هيبأ نع ۰ يجاجزملا فسوي خيشلا نع
 نب دمحم خيشلا نع « يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع « يجاجزلا

 يلعو يناقللا نسح نب ميهاربإ نب ميهاربإ ناهربلا نع « يلبابلا نيدلا ءالع
 يضاقلا نع « يلمرلا دمحأ نب دمحم سمشلا نع « يبلحلا ميهاربإ نبا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح 1 (

 يدنسلا مامإلل

 رمع نب دمحأ سابعلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع ۰ يراصنألا ايركز
 1 يزلا نمحرلادبع نب فسوی جاجحلا يبأ ظفاحلا نع « يدادغبلا يلع نب

 نيدلا قفوم نع ۰ يسدقلا ةمادق يبأ نب نمحرلادبع مالسإلا خيش نع
 (41/ي) رهاط نب دمحم نب رهاط ةعرز يبأ نع « ةمادق نب دمحأ نب / هللادبع
 نع « ةزاجإ ًاضيأ اهيوري يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلاو (ح) يسدقلا
 هخيش نع « يزغلا ردبلا هدلاو نع « يزغلا مجنلا نع < يبتكملا دمحم

 نب دمحم نب ميهاربإ نيدلا ناهرب نع ۰ يدنشقلقلا ميهاربإ نب دمحم يضاقلا

 رهطملا انأ : لوألا لاق يعرذألا نيدلا باهش نب نمحرلادبع جاتلاو ليلخ
 الاق بيبح نب نسح نب رمع نب دمحم لامكلاو يمجعلا ميركلادبع نب دمحم
 لاقو يطيبقلا دمحم نب فيطللادبع دمحم وبأ انأ « يبنيزلا هللادبع نب رقنس انأ

 انأ « الاق همادق نب دمحأ نب هللادبع نب ميهاربإ ناهربلا انأ : يعرذألا
 يجاجزملا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلاو (ح) يسدقلا دمحم نب رهاط ةعرزوبأ
 يلع نب نيسح خيشلا نع «  اضیآ اهيوري فسوي خيشلا انخيش دلاو

 هدج نع « « يربطلا ىيحي مامالا نع < « لجعلا دمحآ خیشلا نع ٠ ‹ يميجعلا

 نع « هتزاجإب راجحلا سابعلا يبآ نع ۰ يغارلا نیزلا نع « يربطلا بحمل
 . اهیورأو (ح) يسدقلا ةعرزوبأ انأ « يطيبقلا دمحم نب فیطللادبع دنسلا
 « رفس ديعس نب دمحم خيشلا نع « ينالفلا خاص خيشلا نيثدحملا ةمتاخ نع
 خيشلا نع « هيبأ نع « يناروكلا ميهاربإ خيشلا نب رهاط دمحم خيشلا نع
 خيشلاو (ح) يراصنألا ايركز يضاقلا نع < « يلمرلا نع < ‹ يشاشقلا دمحأ

 نع < « يعلقلا دمحم نيدلا جات ةكم يتفم نع ؛ ‹ اضيأ اهيوري رفس ديعس دمحم

 ملاس اجنلا يبأ خيشلا نع « يعفاشلا يموحرملا ريخلا يبأ نب دمحم خيشلا
 نع ۰ « يراصنألا ايركز يضاقلا نع < يطيغلا مجنلا نع < ‹ يروهنسلا
 نب دمحم نع « ًاضيأ اهيوري ينالفلا حلاص خيشلاو (ح) رجح نبا ظفاحلا
 نع « شامكرأ نب دمحم نع « هللادبع نب دمحم فيرشلا يالوم نع هنس



:۷/[( 

 ) 1 سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 سابعلا يبأ نع ۰ يقشمدلا دجنا يبأ نب نسحلا يبآ نع « رجح نبا ظفاحا

 روصنم وبأ انأ « يسدقلا ةعرزوبأ انأ « تاداعسلا يبأ نب بجنأ نع رامجلا

 نع ۰ اضيأ اهيوري يطيغلا مجنلاو (ح) يموقلا دمحأ نب نيسحلا نب دمحم

 طبس يرمتكبلا دمحأ نب يلع نسحلا يبأ رونلا نع « يطابنسلا قحلادبع
 ظفاحلا نع ؛ يرهوجلا يدادغبلا رمع نب دمحأ سابعلا ىبأ نع «يدامعلا

 نب دمحأ نب هللادبع نیدلا قفوم نع < يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم

 اهبانأ : لاق يموقلا روصنم يبأ يلع هعيمجل اعامس يسدقملا ةمادق
 ميهاربإ نب يلع نسحلاوبأ اهب انأ « بيطخلا رذنلا يبأ نب مساقلا ةحلطوبأ
 ينيوزقلا ةجام نب ديزي نب دمحم هللادبعوبأ اهفلؤم اهب ينربخأ : لاق ناطقلا
 . هننس يفام عيمج كلذو ةسمخ يهو تايثالثلا اهيف ام ىلعأو -هّللا همحر -

 : [ هنع ينزملا ةياور يعفاشلا مامإلا نع < ةروثأملا ننسلا امأو 1۹4

 يالوم نع « هنس نب دمحم نع « ينالفلا اص خیشلا نع < ‹ اهيورأف

 جرفلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « شامكرأ نب دمحم نع « فيرشلا

 نسحلا وبآ انآ . يرصلا مث يزغلا دامح نب كرابلا نب دمحأ نب نمحرلادبع

 نب زیزعلادبع نب نسحادبع نع « شيرق نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب يلع
 نسحلاوبأ انأ « يحايرألا دماح نب دمحأ نب دمحم انأ « يموزخملا يلع

 نب يقابلادبع نسحلاوبأ انآ ۰ ارفلا يلصولا نيسحلا نب رمع نب يلع
 انأ « ينيسحلا ةزمح نب نوميملا مساقلا وبأ انآ « يرقلا دمحأ نب سراف

 نب ليعامسإ ميهاربإ وبأ انأ ٠ يواحطلا ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعجوبأ

 نييرصملاب لسلسم دانسالا اذهو : ظفاحلا لاق . يعفاشلا انأ « ينزملا ىيحب
 رمع نب / هللادبع يلاعملا يبأ نع <« ‹ ًاضيأ اهيوري ظفاحلاو (ح) يعفاشلا ىلإ

 هللا ةبه نب يلع نسحلا يبأ نع ۰ يرصملا فسوي نب ىيحي نع « يرهزألا
 نب قلاخلادبع نب قلاخلادبع نيسحلا وبأ انآ « يزيمجلا تنب نب ةمالس نبا

 « يبأب فورعلا يفوكلا ظفاحلا يسرنلا يلع نب دمحم مئانغلاوبأ انأ « فسوي



 دباع دمحم دیناسأ نم هراشلا رمح تل 0
 يدنسلا مامإلل

 انأ « رفظملا نب دمحم نيسحلاوبأ انأ . يرهوجلا ىلع نب نسحلا دمحنوبأ انأ

 . قباسلا هدانسإب همالس نب دمحم نب دمحأ رفعجوبأ

 : [ يعفاسلا مامإلا نع . ةيورملا نئسلا ] ٠

 « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دانسإلاب اهيورأف هنع مكحلادبع نب ةياور

 دعس نب دمحم نب ىيحي نع « ةيسدقملا يداپلادبع نب دمحم تنب ةمطاف نع

 جرفلاوبآ انأ « يباط رفكلا نايب نب باهولادبع نب زيزعلادبع لضفلاوبأ انأ

 نب لضفلا نب ليعامسإ حتفلاوبأ خياشملا انأ « يفقثلا دومحم نب ىيحي
 هبورع نب نيكتجب نيصح وبأو دحاولادبع نب رفعج لضفلا وبأو ديشخإلا

 ركبوبأ انأ « يفقثلا دومحم نب دمحم نب دمحأ رهاط وبأ انأ « اولاق غياصلا

 دوعسم نب دمحأ ركبوبأ انآ < يرقملا نب مصاع نب يلع نب ميهاربإ نب دمحم

 . فيطل دلجم وهو .يعفاشلا انأ «مكحلادبع نب هللادبع نب دمحم ان يريبزلا

 ١ ] ينطقرادلا ننس اماو [ :

 نب ميهاربإ نيدلا ناهرب ىلإ ةجام نب ننس يف ةمدقتملا ديناسألاب هيورأف

 نسحلا يبأ خيشلا نع « يفلسلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ رهاط وبأ انأ « هيبأ

 نب هللادبع نب رهاط بيطلاوبأ یضاقلا انأ ۰ يفريصلا رابجلادبع نب كرابلا

 ناهربلا لاقو (ح) ينطقرادلا ظفاحلا مامإلا اهفلؤم اهب انآ « يربطلا رهاط

 نسحلا يبأ نيدلا رخف دنسلا مامإلا نع ۰ يندملا يرطملا دمحأ نب دمحم
 حتفلا يبأ نع )2 يمينغلا يشرقلا رخافلا نب دحاولادبع نب دمحا نب يلع

 نب دمحا نب دمحم رهاط يبأ نع ۰ جارسلا دیشخ الا نب لضفلا نب ليعامسإ

 فراعلا هلا يلو نع اهيورأو (ح) فلولا نع ۰ بتاکلا يعليزلا میحرلادبع

 نب نامیلس دیسلا هيبأ نع -یلاعت هللا هاقبآ - نامیلس نب نمحرلادبع دیسلا
 نب هللادبع دیسلا دنسلا یلاع ةمالعلا نع « لدهالا لوبقم رمع نب ىيحي

 خیشلا نع ۰ يناروكلا ميهاربإ خیشلا نع ‹ يولعاب هیقفلاب نمحرلادبع



 )ب/٤۷(

 ) ۳ )ر دیاع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام را

 دمحأ نب دمحم سمشلا نع ۰ يشاشقلا يندلا دمحم نب دمحأ نیدلا يفص

 فورعملا ميحرلادبع نيدلا زع نع « يراصنألا ايركز يضاقلا نع « يلمرلا

 نع « يجبنلا ةفيلخ نب دومح انثلا يبأ نع ۰ يفنحلا يرهاقلا تارفلا نبب
 نسحلا يبأ نع « يطايمدلا فلخ نب نمؤملادبع نيدلا فرش ظفاحلا

 نسحلا نب كرابملا مركلا يبأ نع « ريقملا نبب فورعلا نيسحلا نب يلع

 (ح) فلؤملا نع « هاب يدتهلا يلع نب دمحم نيسحلا يبأ نع « يروزرهشلا
 « يندملا رفس ديعس دمحم نع « ينالفلا اص خيشلا نع ء اضيأ اهيورأو

 يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع « يبرغلا هللادبع نب دمحم نب دمحم نع

 « يمقلعلا ناهربلا نع « يروهجألا يلع نع < ‹ يرفعجلا ىسيع خيشلا نع

 اهيوري خاص خيشلاو (ح) رجح نبا ظفاحلا نع < « يطابنسلا قحلادبع نع

 نب دمحم نع « فيرشلا يالوم نع « هنس نب دمحم نع « اضيأ ایلاع
 نيسحلا نب لضفلا ىبأ / ظفاحلا نع « رجح نبا ظفاحلا نع « شامكرأ

 ىطالخلا فسوي نب دمحأ نيدلا بحم انأ « الاق ىمثيبلا نسحلا ىبأو
 نب دمحم نب نامثع نيدلا رخفو راطعلا نب دمحم نب دمحأ نيدلا باهشو

 ىطايمدلا فلخ نب نمؤملادبع دمحأ وبأ ظفاحلا انآ « اولاق یطابنسلا فسوي

 انأ « يربولا دمحأ نب رصان انأ ۰ ليلخ نب فسوي جاجحلا وبآ ظفاحلا انأ
 نع « بتاكلا يعليزلا رهاط يبأ نع « يديشخإلا لضفلا نب ب ليعامسإ

 نب يلع نسحلا يبأ نع < « اضيأ اهيوري رجح نبا ظفاحلاو (ح) فلولا

 نب نيسحلا يبأ نع ۰ يروزرهشلا مركلا يبأ نع « ريقملا يلع نبا نيسحلا
 دمحم ردبلا نع < : اضيأ اهيوري رجح نبا ظفاحاو (ح) فلؤملا نع ؛ ‹ يدتهلا

 نب دمحم نسحلا يبأ نع « رامجلا بلاط يبآ نب دمحأ نع < ماوق دمحم نب

 نع ٠ « نيسحلا يبآ نع < « يروزرهشلا مركلا يبأ نع « يعيطقلا دمحأ

 نب دمحم نب دمحم نب دمحم ردبلا نع « اضيأ ظفاحلا اهيوريو (ح) فلؤملا

 هيناروحلا دمحم نب هللادبع تنب ةمطافو ماوق نب ركب يبأ تنب ةشئاعو ماوق



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح 0 (

 يدنسلا مامإلل

 ركب يبأ نع < . مهلك يسلابلا ناملس نب دمحأ نب دمحم نبا رمع دمحم يبأو
 نب يلع رخفلا انأ «قاقدلا يزاغملا قازرلادبع نب دمحم يبأ نب دمحأ نب

 ارفلاو رمع نب هللادبع نب ليعامسإ زعلاو يراخبلا نب دحاولادبع نب دمحأ

 نب قحلادبع نع . همادق نب دمحأ نب هللادبع نيدلا قفوم انآ : الاق

 دمحأ نب نمحرلادبع نب دمحأ رهاط وبأ يمع انآ ۰ فسوي نب قلاخلادبع
 ؛ نارشب نب دمحم نب كللادبع مساقلا نب دمحم ركبوبأ انأ « رداقلا دبع نب

 . ىنطقرادلا ظفاحلا انأ

 : [ نئسلا امأو ]7
 ىلإ ريخألا مدقتلا دانسالاب اهيورأف + يديبزلا قراط نب ىسوم هرق يبأل

 دمحم نع < ‹ يسدقملا ركب يبأ نب دمحأ سابعلا يبآ نع < ‹ رجح نبا ظفاحلا

 نب مناغ دعس يبأ نع ؛ ؛ ظفاحلا ليلخ نب فسوي نع ۰ دعاس نب يلع نبا
 ‹ هتسر نب رمع نب قازرلادبع بيطلاوبأ انآ « رجاتلا دحاولادبع نب دلاخ
 انأ « يرزجلا دمحم نب لضفملا انآ « يرقملا نب ميهاربإ نب دمحم ركبوبأ انأ
 . يديبزلا ةرق وبأ انأ « يمخللا دايز نب يلع نسحلاوبأ

 ۱ : [ ننسلا امآ ]-۳
 هللا يلو ىلع هل.وأ نم ءيش ةءارقب اهيورأف : رازبسلا حابصلا نب دجم

 « لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب نامیلس نب نمحرلادبع دیسلا فراعلا
 ملاس نب هللادبع خیشلا نع ۰ فیرش دمحم نب دمحآ دیسلا نع « هيبأ نع
 ليعامسإ نب ركب يبأ نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا
 نبا ظفاحلا نع « هيبأ نع « يراصنألا ايركز نب لامجلا نع « يناونشلا
 نب هللادبع نب دمحم نع « نيسحلا نب لضفلا يبأ ظفاحلا نع « رجح

 نع « هللادبع نب رقنس نع « بيبح نب رمع نب دمحم نع « يقابلادبع
 يبأو روقنلا نب دمحم نب هللادبع ركب يبأ نع < « يدادغبلا فيطللادبع قفوملا
 نب كرابملا نيسحلاوبأ انأ ۰ الاق يلصوملا هللا ةبه نب روصنم نب هللادببع دمحم
 دلخم انآ ؛ قاوسلا نب دمحم نب دمحم روصنموبأ انأ . يرويطلا نب رابجلادبع



 ) " )ر دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 . هب حابصلا نب دمحم

 : [ ننسلا امأو ] 4
 خيشلا نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع « اهيورأف : يجكلا ملسم يبأل

O OEل  

 : ربكملادبع نب قورافو نسح نہ بيبح ان ميعنوبأ انأ « داددحلا يلع يب

 / .- هللا هحر - يجكلا ملسم ي ۳4 (4۸/])
 : [ یرغصلاو یربکلا ننسلا امأو ] 0

 ا راونأ يف ةمدقتلا ديناسألاب اهيورأف : يقهيبدل

 يبأ نع + املا روصنم نيريخلا يبأ نب دمحأ باهشلا نع ٠ هدلاو نع

 يلع نب دمحأ نب ملسملا سابعلا يبأ نع « ركاسع نب دمصلادبع نميلا

 نع « يعفاشلا هللا ةبه نب نيسحلا نب يلع مساقلا يبأ ظفاحلا نع « ينزالا

 دمحم هللا دبع ىبأ نع ىسوطلا دمحم نب ديؤملا نع اضيأ اهيوري دمصلا دبع

 سمشلا نع اضيأ اهيوري عبيدلا نبو (ح) اهفلؤم نع يوارفلا لضفلا نبا

 نب دمحم لضفلاوبأ انأ « الاق یمثیهلا نسحلا ىبأ ظفاحلاو نيسحلا نب لضفلا

 ظفاحلاو (ح) يراخبلا دمحأ نب يلع رخفلا انأ « يومحلا رمع نب ليعامسإ

 كرابملا نب دمحأ نب نمحرلادبع جرفلا يبأ نع « اضيأ امهيوري رجح نبا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح لل 3 (

 يدنسلا مامإلل

 نب رخفلا انآ ۰ يومرألا يلع نب نسحلا نب يلع نسحلاوبأ انآ « يزعلا

 نب لضفلا يبأ ظفاحلا نع « اضيأ امهيوري رجح نبا ظفاحلاو (ح) يراخبلا

 نع « يراخبلا نب دمحأ نب يلع نب دمحم تنب برعلا تس نع « نيسحلا
 نب رابطادبع انآ « رافصلا رمع نب هللادبع انآ « يراخبلا نب رخفلا اهدج

 يبأ نع « اضيأ امهيوري رجح نبا ظفاحلاو (ح) فلؤملا نع « يراوخلا

 نب دمحم نب دمحأو يلبنحلا ريبزلا نب يلع نب دمحأ نع « يخونتلا قاحسا

 ‹ حالصلا نب نامثعو رمعوبأ ةمالعلا انأ : الاق فيفعلا نبب فورعلا نامثع

 . فلؤملا نع ۰ يسرافلا ليعامسإ نب دمحم نع « معنملادبع نب روصنم انأ

 : [ نئسلا امأو ] 065

 دارم نب نيسح دمحم خيشلا يمع نع « اهيورأف : روصنم نب ديعسل
 « يبرغملا هللادبع نب دمحم نب دمحم نب دمحم خيشلا نع « يدنسلا يراصنألا

 نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا نع « يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع

 نع « يطيغلا دمحم مجنلا نع « يكبسلا ليلخ نب دمحأ نع « يلبابلا
 نب دمحم نب رمع نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يطابنسلا قحلادبع فرشلا

 « مئادلادبع نب دمحأ نب ركب يبأ نب دمحم نع « يسلابلا ناملس نب دمحأ

 تاكربلاوبأ انأ « راغصلا ردانلا نب هللا ديبع نب دوعسم نع « هدج نع

 نوريخ نب نسحلا نب دمحأ لضفلاوبأ انآ « ىطامنألا كرابلا نب باهولادبع

 ديز نب يلع نب دمحم ان جلعد نب دمحأ نب جلعد انأ « ناذاش نب يلعوبأ ان
 . اهب روصنم نب ديعس ان غياصلا
 ۱ : [ ننسلا امأو ] 7

 , رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دانسالاب اضیآ : اهیوراف مرشالا ركب يبأل

 ‹ ةزمح نب نامیلس یقتلا انآ « یلبنطا ركب یبآ نب دمحأ سابعلا یبآ نع

 بلاطوبآ انأ « يحلاطبلا رکاسع نب يلع ان ؛ اقاب دمحأ نب زيزعلادبع نع



 ) N )ر ياع دمحم دنا نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 نب هللادبع نب دمحم ركبوبأ انآ « يكمربلا رمع نب ميهاربإ انأ « سنوي نبا

 . مرثألا انأ  یسیع نب دمحم نب ةزمح انأ « تیخب
 : [ ةنسلا باتك امأو ]

 ينالفلا حلاص خيشلا نع « هيورأف : ينسلا دلو لاخ وهو يرسلا نب دمحم

 يضاقلا نع « يكملا رجح نب دمحأ نع « يكلاملا يروهنسلا دمحأ نع

 يداهلادبع دمحم تنب ةمطاف نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يراصنألا ايركز

 ينيسحلا نمحرلا دبع نب رفعج نب ىيحي نع « يداهلادبع نب ديمحلادبع نبا
 دشرم قداصوبأ انآ « عرازلا يلع نب ريشع انآ ۰ ناميلس نب ينغلادبع نع

 . هب يرسلا نب دمحم نيسحلا انأ « حصانلا نب رمع

 : [ ةنسلا باتك امأو ] -۹

 يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : طايخلا رصن يبأل

 نب دمحأ انأ « ماسقلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ جرفلاوبأ انأ « يفلسلا انأ
 انأ « يناديملا يلع نب رفعج نب باهولادبع انآ « يدجملا فسوي نب دمحم

 اب تعمس يسوطلا زازخلا ريكب نب ميركلادبع نب ىسيع نب دمحم ركبوبأ
 . هب طايخلا دمحأ نب دمحم نب رفظملا رصن

 : [ ةحضاولا ةنسلا بانک اماو ] ١

 ةريره يبا نع ‹ رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دانسإلاب اضيأ خيشلا يبال

 ‹« ىبأ انأ « دحاولادبع نب دمحأ نب يلع رخفلا نب دمحم انأ « يبهذلا نبا

 انأ « يناح اصلا رذ يبأ نب نيسحلا نب ةحلط انأ « ينالديصلا رفعج يبأ نع
 . هب هفلؤم نايح نب دمحم نب هللادبع خيشلا وبأ انث يدج



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلارصح - 62

 يدنسلا مامإلل

  | 6١ةنسلا باتك امأو [ :
 يرصبلا ينابيشلا دلخم نب كاحضلا مصاع نب رمع نب ركب يبأ ظفاحلل

 نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا هيبأ نع ؛ يجاجزلا فسوي خيشلا هب ينربخاف

 دمحم نب دمحأ نيدلا يفص نع < « يناروكلا مي ميهاربإ خيشلا نع « يجاجزملا

 یضاقلا نع < ىلمرلا ةزمح نب دمحأ نب دمحم سمشلا نع « ىشاشقلا

 يبأ نع « تارفلا نبب فورعملا ميحرلادبع نيدلا زع نع « يراصنألا ايركز

 نم هعامسب ىقشمدلا هللادبع نب لیلخ نب فسوي ظفاحلا نع « یطایمدلا

 دمحم نب دمحم نب ليعامسإ نب دمحم روصنم وبأ انآ « ينالديصلا رفعج يبآ

 انأ « جرعألا ناذاش نب هللادبع نب دمحم ركب وبأ انأ ۰ يناهبصألا يفريصلا

 « رجح نبا ظفاحلا نع « اضيأ هيوري يراصنألا ايركز مالسإلا خيشو (ح)

 نب فسوي نع « يدمألا قاحسا نب ىيحي نب قاحسا انأ « الاق يقيدص

 هدنسب ينالديصلا رصن نب دمحأ نب دمحم رفعج وبآ انآ ؛ ظفاحلا ليلخ

 نع < ‹ اضيأ هيوري رجح نبا ظفاحلا خيش يسدقلا سابعلا وبأو (ح) مدقتملا

 يبآ نع « يجردلا ليعامسإ نب ميهاربإ انآ « يزملا جاجحلا يبآ ظفاحلا

 . قباسلا هدنسب ینالدیصلا رفعج

 : [ ةنسلا بانک امأو ] "7

 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : يناربطلا مساقلا يبأل

 انأ ‹ يدمألا قاحسا نب ىيحي نب قاحسا نع « يبهذلا نب ةريره يبأ

 نب دومحم انأ « ىنارحلا ديز ىبأ نب دمحم انآ « ظفاحلا ليلخ نب فسوي

 . هب ىناربطلا انأ « هاشداف نب نيسحلا وبأ انآ « ليعامسإ



 رر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ةنسلا باتك امأو ]
 ديناسألاب هيورأف : يورهلا دمحم نبرذ يبأ نب دمحأرذ يبأ خيشلا عمج

 نع ۰ يولعلا رمع نب ميهاربإ نيدلا ناهرب ىلإ ةجام نب ننس يف ةمدقتمل

 يبأ نع « هيبأ نع « يخامشلا روصنم نب ريخلا يبأ نب دمحأ باهشلا

 نع « هيبأ نع « موتكم يبأ نع « يفلسلا نع « روكذملا هللا ةبه نب نيسحلا
 . فلؤملا

 ۲۳: [ لوسرلا لضف يف لوسلا ةينس باتك امأو 4
 هنس نب دمحم نع < ينالفلا خاص خيشلا نع « هيورأف : مالسلادبع نبال

 ظفاحلا نع < ‹ شامکرآ نب دمحم نع « هّلادبع نب دمحم فیرشلا يالوم نع

 يلع نب ميهاربإ نع « يبنيزلا نسحلا نب دمحأ سابعلا يبآ نع « رجح نبا
 . مالسلادبع نب زيزعلا دبع نيدلا زع انأ . يميخلا

 : [ نآرقلا تادجس باتك امأو ] 6
 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يبرحلا ميهاربإل

 بلاط يبأ نب دمحأ نع « يداهلادبع نب دمحم يتنب ةشئاعو / ةمطاف )۹/)

 نيسحلا وبآ انآ « برقلا نب دمحأ نع « يتللا نیجنلا يبآ نع « راجحلا
 انأ « نيهاش نب رمع نب هللاديبع مساقلا وبأ انآ «يفوصلا رابط ادبع نب كرابلا

 . يبرحلا قاحسا نب ميهاربإ انآ « يراهنربلا نيسحلا نب دمحم دمحم وبأ

 : [ نمؤملا حالس باتك امأو 1-7
 : يرصملا مامه نب دمحم نب نيدلا جات نب دمحم نيدلا يفت ظفاحلا عمج

 نيزلا نع « عبيدلا نب ظفاحلا ىلإ ليزنتلا راونأ يف ةقباسلا ديناسألاب هيورأف
 قاحسا يبأ نع « يرزجلا دمحم نب دمحم نب دمحم سمشلا نع « يجرشلا
 . - هللا همحر - فلؤملا هيبأ نع « نيدلا يقت فلؤملا نب ميهاربإ

 لوسرلا لضف يف لوسلا ةيادب " : باوصلاو . مهو كش الب وهو " هينس " فلؤملا طخب درو اذكه (۱)

 : ًابيرقت تاقرو سمخ يف يهو 2"

 .(6١1ص) يبيهولل / مالسلادبع نب زعلا ةريسو ")١177/1( ةيوبنلا ةريسلا لماشلا سرهفلا : رظنا



 دباع دمحم ديزاسأ نم دراشلا رصح سس( ۷ (

 يدنسلا مامإلل

 : [ ةيوبنلا ةريسلا امأو ]-۷

 مدقتلا دانسألاب اهيورأف : قاحسإ نبال ىربكلا ةريسلا نم ماشه نب بيذهت
 نب ميهاربإ نب ناميلس سيفنلا نع « يجرشلا نيزلا نع « عبيدلا نبا ىلإ
 ريخلا يبأ نب دمحأ باهشلا نع « يولعلا ناهربلا هيبأ نع « يولعلا رمع
 نب فسوي نب دمحم هللادبعوبأ لامجلا انآ « هيبأ نع « يخامشلا روصنم نبا
 نب لاق يربطلا ركب يبأ نب قاحسا نيدلا رخف يضاقلاو يسلدنألا يدسم
 يبأ مكاحلا نع « اهيورأ انأ « يل عقوام ىلعأو ةعامج اهب انأو : يدسم
 اهنيلو ان : لاق يراصنألا ةوادب نب نسحلا نب ميهاربإ نب دمحم هللادبع

 نب يلع نسحلاوبأ اهب انآ ٠ يبرعلا نب هللادبع نب دمحم ركبوبأ يضاقلا
 هللا زرح نب ركبوبأ خيشلا انأ : نيدلا رخف يضاقلا لاقو يعلخلا نيسحلا
 ىلحملا نبب فرع هللادبع نب دمحم نب هللادبع دمحوبآ نيدلا رون انأ « يسنوتلا
 نع < يدعسلا ريدغ نب ةعافر نب دمحم نب هللادبع دمحم وبآ انآ ؛ ىلمرلا

 « ساحنلا نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحم وبأ خيشلا انأ « روكذملا يعلخلا
 دبع نب ميحرلا دبع ديعس وبأ انأ « يدادغبلا درولا نب هللا دبع دمحم وبأ انأ
 نب دايز نع « اهبذهم ماشه نب كلملا دبع دمحم يبأ مامالا نع « يقربلا هللا

 يبلطلا راسي نب قاحسا نب دمح هللا دبع يبأ نع « يئاكبلا هللا دبع
 نبا ظفاحلا نع « يواخسلا نع « ًاضيأ اهيوري عبيدلا نباو (ح) مهالوم
 نب رمعو ةزمح نب ناميلس نع ۰ يسدقلا ركب يبأ نب دمحأ نع « رجح
 نب ىيحي نب نسحلاو رامع نب دمحم انأ : لوألا لاق قيشر نب زيزعلا دبع

 نسحلا وبأ انأ « يدعسلا ريدغ نب ةعافر نب هللا دبع نع « امهالك حابصلا
 لاقو مدقتملا هدنسب ساحنلا نب رمع نب نمحرلا دبع دمحم وبأ انأ ۰ يعلخا

 نب دمحم لضفلاوبآ انآ « ریقلا نب نيسحلا نب يلع نسحلا وبآ انآ : يناثلا

 لابحلا ديعس نب ميهاربإ قاحسإ وبأو يعلخلا نسحلا وبأ انأ « يدادغبلا رصان
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 نسحلا نب دمحأو ساحنلا رمع نب نمحرلا دبع دمحم وبأ انأ : الاق ظفاحلا

 . مدقتملا هدنسب درولا نب رفعج نب هللا دبع انأ : الاق يزارلا ةبتع نبا

 : [ مزح نب ةريس امأو ] -

 ةلمهملا ءاحلا فرح يف هل عادولا ةجح باتك يف روكذملا دنسلاب اهيورأف

 . اهفلؤم ىلإ
 : [ ةيوبنلا ةريسلا امأو ] 8

 ةينس يف مدقتملا دنسلاب اهيورأف : يسدقلا دحاولا دبع نب ينفلا دبعل

 دمحم نب دمحأ انأ « يزغلا نب جرفلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ لوسلا

 . اهفلؤم انآ « قالع نب دحاولا دبع نب هللا دبع انأ « يرهوجلا روصنم نبا

 : [ ةيوبنلا ةربسلا امأو ] ٠
 انأ « يزغلا نب جرفلا يبأ ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف : يبلحلا بطقلل

 خيشلا انخيشو (ح) يبلحلا رونلا دبع نب ميركلا دبع دمحم وبأ نيدلا بطق
 دمحم فيرشلا يالوم نع « هنس نب دمحم نع . اضيأ اهيوري ينالفلا اص

 . يبلحلا نع « يبانعلا ناميلس نب دواد نب دمحم نع « هللا دبع نبا

 ۱ ۱ : [ يدابزوريفلا ةريس امأو ] ١

 نيدلا ءالع نب دمحم نع « فیرشلا يالوم ىلإ مدقتلا دنسلاب / اهیورأف (19/ب)

 يلع نب دمحآ نب دمحم مجنلا نع « يكبسلا لیلخ نب دمحأ نع « يلبابلا

 . اهفلؤم نع « رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا نع « يطيغلا
 : [ ريسلا بانك امأو ] -۲

 نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : يعازوألا نع , ملسم نب ديلولل

 نع « قاحسا يبأ نع « سنوي نع « يودهملا يلع يبأ نع « رجح

 نب نمحرلا دبع انأ « لاوكشب نب مساقلا يبأ نع « يكم نب نمحرلادبع
 انأ « ىيحي نب فلخ مساقلا وبأ انأ « ربلا دبع نب رمع وبأ انأ « باتع

 نب دمحم ان نمحرلا دبع نب نامثع انأ « ىسيع نب نمحرلا دبع فرطلاوبآ
 . يعازوألا نع « ملسم نب ديلولا نع « يمعلا ورمع نب دمح ان حاضو
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 : [ ريبكلا ريسلا امأو ] ۲

 نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هیورأف : ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلل
 انأ نا يركبلا مارش نب يلع نب دع لا دبع يف نک ( رجح

 ير ل اسال سام مع نمدی نم دمحأ نيل جت

 بوقعي نب دمحم نب هللا دبع انأ 2 لری اد مس ب دمحم يب قاحسإ

 نع « ينيوزقلا هبوت نب ليعامسإ انأ < ينامسلا ميحرلا دبع انأ « يثراحلا

 يدنسلا مامإلل

 فكرك
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 ۰. ھه ۰

 همجعلا نیسلا فرح

 : [ يرهظتسلاب فورعلا يعفاشلا هقف يف يشاشلا باتک امأو ] 4

 نامیلس دیسلا هيبأ نع « ماجهلا نامیلس نب دمحأ دیسلا نع « هیورأف
 خيشلا نع « لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي ديسلا نع « ماجبلا ركب يبأ نب
 نب يلع نب ركب يبأ نب يلع نيدلا رون خيشلا نع « يلخنلا دمحم نب دمحأ

 نع « هيبأ نع « يعفاشلا يكملا يجرزخلا يراصنألا لامجلا نب ركب يبأ

 نع « يراصنألا ايركز يضاقلا نع « يلمرلا ةزمح نب دمحأ نب دمحم

 ‹ قاحسإ يبأ نب سنوي نع « يلضافلا يلع يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا

 نع ؛ فسوي نب قلاخلا دبع نب قحلادبع نع « ريقملا نب نسحلا يبأ نع
 . هتافلؤم عيمج يورأدنسلا اذهبو يشاشلا نيسحلا نب دمحأ نب دمحم

 : [ لماشلا امأو ] -۰۵

 هنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع 2 هيورأف : يكلاملا مارهبل

 « هيبأ نع ۰ يتكبنتلا عيفب نب دومح نب دمحم نع « فيرشلا يالوم نع
 نيدلا رون نسحلا يبأ نع « يلع نب نيسح نب دمحم نيدلا رصان نع
 ؛ يطابنسلا دمحأ نب دمحم نيدلا سمش نع ۰ يروهنسلا هللا دبع نب يلع
 ۱ . نیدلا جات نع

 : [ طخلاو فرصلا ملع يف ةيفاشلا امأو ] 71
 نع « هنس نب دمحم نع خاص خیشلا نع اهیورآف : بجاحلا نبال

 يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « شامكرأ نب دمحم نع « فيرشلا يالوم

 نع ؛ قاحسا يبأ نب سنوي نع « امهالك يزغلا جرفلا يبأو يلضافلا يلع

 .بجاحلا نب نامثع ورمع يبأ
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 : [ ةنسلا حرش امأو ] -۷
 نع « يولعلا ناهربلا ىلإ ةجام نب ننس يف رالا دنسلاب هيورأف : يوغبلل

 عبیدلا يبآ نع ۰ هيبأ نع )2 يخامشلا ريخلا يبأ نب دمحأ نيدلا باهش

 يحن مامإلا نع ‹ ينيوزقلا نيدلا دجم نع < يرواشلا دمحم نب ناميلس

 دوعسم نب نيسحلا دمحم يبأ مامإلا نع < يسوطلا يراطعلا ةدفح ةنسلا

 نيدلا ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا نع « اضيأ هيورأو (ح) يوغبلا

 نيدلا ءالع نع ؛ يجاجزملا ركب يبأ نب قلاخلا دبع خيشلا نع « يجاجزملا

 يناروكلا نسح نب ميهاربإ نب رهاط نب دمحمو يجاجزملا يقابلا دبع نبا
 يفص نع « يناروكلا نسح نب ميهاربإ خيشلا ريخألا دلاو نع « امهالك

 نب دمحأ نب دمحم سمشلا نع ۰ یشاشقلا یندلا دمحم نب دمحأ نیدلا

 رجح نبا ظفاحلا نع « يراصنألا ايركز يضاقلا نع « يلمرلا ةزمح
 نب يلع نسحلا يبأ رخفلا نع « رمع يبأ نب حالصلا نع < ينالقسعلا

 نع <« يناقوتلا دعس نب هللا لضف نع « يراخبلا دحاولا دبع نب دمحأ

 (۵۰/) يبآ / نع ۰ يبهذلا نب ةريره يبآ نع اضیآ هيوري ظفاخاو (ح) يوغبلا

 دمحم انآ « دادش نب هللا دبع نب فسوی انآ يزاريشلا دامعلا نب دمحم رصن

 ارفلا دوعسم نب نيسحلا دمحم وبأ انأ « ةدفحب فورعلا يراطعلا دعسأ نبا
 . هب يوغبلا

 : [ ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا امأو ] -۸

 هيجو نیققحا مامإو نيفراعلا بطق انخيش نع ۰ هيورأف : ضايع يضاقلل
 ديسلا نيدلا سيفن ةمالعلا هدلاو نع « ناميلس نب نمحرلا دبع ديسلا نيدلا

 فيرش دمحم نب دمحأ هخيش نع « لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس
 نع « لدهألا لوبقم رمع نب ىيجحي ديسلا ةمالعلا نع « لدهألا لوبقم

 نب فسوي ديسلا همع نع < لدهألا حاطبلا يلع ركب يبأ ةمالعلا ديسلا

 « ينابيشلا عبيدلا يلع نب نمحرلا دبع ظفاحلا نع « لدهألا حاطب دمحم

 هللا دبع نب دمحم بيطخلا نع « يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم ظفاحلا نع
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 نع « عبسلا نب يطعلا دبع نب دمحم نب يلع نسحلا يبأ نع « يديشرلا
 نب ىيحي نيسحلا يبأ نع < يصالدلا دمحم نب دمحم نب فسوي نيدلا مج

 نبب فرع دمحم نب ىيحي نيدلا يقت خيشلا نع « يئاوللا ت تیتمات نب دمحآ

 ىلإ قباسلا دنسلاب هیورآو (ح) . - یلاعت هللا همحر - هفلؤم نع « غئاصلا
 يدلاو هب انربخأ : لاق يدعسلا يخامشلا روصنم نب دمحأ ريخلا يبأ هيقفلا
 هيورأو (ح) . هفلوم هب ينربخآ : لاق يقفاغلا نسحلا وبآ هب انربخآ : لاق

 دمحم خيشلا نع < ينالفلا اص خيشلا ريهشلا ةمالعلا انخیش نع « ضیا

 هب ينأبنأ لاق يرقلا دمحأ باهشلا نع ۰ فیرشلا يالوم نع « هنس نبا
 ؛ يناسملتلا يرقملا دمحأ نب ديعس ( ةنس نيتس ) ناسملت يتفم مامإلا يمع

 هدلاو نع « نونلاو ةيقوفلا حتفب هب يسنتلا دمحم نب دمحم هللا دبع يبأ نع

 مامإلا نع < ؛ يناسملدلا مث يتلا ليلجلا دبع نب هلا دبع نب دمحم ظفاحلا

 نع < « ديفحلا قوزرم نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم لضفلا ي ىبأ ربجلا

 يلع يبأ يضاقلا نع « ةزاجإب اضيأ هدج نع ءو بيطخلا هدج نع « هيبأ

 ائشنمو « ادلوم يتبسلا زازقلا يناسملتلا ينيسحلا ىيحي نب فسوي نب نسحلا
 بيطلا نب نمحرلا دبع نب ميحرلا دبع نب دمحم مساقلا يبأ بيطخلا نع
 ؛ يتبسلا يزاغ نب يضاقلا نع « يتبسلا يدزألا يضاقلا نع ۰ يتبسلا

 فئاطللا نم دنسلا اذه يف ام ةسرامت ىندأ هل نم ىلع ىفخت الو] فلؤملا نع

 نم هلاجر نأ يهو ةفيطل هرخآ يفو ريهاشم ءاهقف نييبرغم نييكلام مهنوك نم
 نب بيطخلاو اهب ءابطخ نويتبس مهلك فلؤملا ىلإ بيطخلا قوزرم نبا
 بيطخلا قوزرم نب ىلإ هبو (ح) ( ماوعأ ةثالث ًابيطخ هتبسب ماقأ قوزرم
 دمحم هللا دبع يبأ لدعألا هيقفلا نب دمحأ دجملا وبأ لدعلا هيقفلا هب انأ : لاق
 يضاقلا نب دمحم هللا دبع يبأ يضاقلا نب ضايع لضفلا يبأ يضاقلا نبا
 خيشلاو (ح)هدج نع « هيبأ نع « ‹ فلؤملا ىسوم نب ضايع لضفلا يبأ

 ‹ هللا دبع نب دمحم فيرشلا يالوم نع < ‹ ًاضيأ ًايلاع هيوري هنس نب دمحم
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 دبع نب دمحأ باهشلاو يجافخلا نيدلا باهشو يروهجألا يلع خيشلا نع

 سمشلا نع « ةزاجإ يراصنألا يمينغلا دمحأ باهشلاو يركبلا ثراولا

 دمحم نع « يراصنألا دمحم نب ايركز يضاقلا نع ۰ يلمرلا دمحآ نب دمحم

 نب يلع نسحلا وبآ انآ : لاق رمع يبأ نب حالصلا انآ : لاق يبلحلا لبقم نبا

 غئاصلا دمحم نب ىيحي نيسحلا وبأ انأ : لاق يراخبلا نب يدعسلا دحاولا دبع
 ينأبنأ : فيرشلا يالوم لاقو (ح) ضايع لضفلا يبأ يضاقلا هفلؤم نع
 نع « ینالقسعلا رجح نبا ظفاحلا نع « ةزاجإ ىفنحلا شامكرأ نب دمح هب
 نب هللا دبع نع ۰ يشآ يداولا رباج نب دمحم نع ۰ يخونتلا قاحسإ يبآ

 رفعج يبآ نع « كلام نب لهس نسحلا يبآ نم ًاعامس نوراه نب دمحم
 بهاولا و هب انآ ۰ يشأ يداولا لاق (ح) يطانرغلا مکح نب يلع نب دمحآ

 نسحلا هب انآ : لاق ةزاجإ عيبر نب نمحرلا دبع نب ىيحي رماع يبآ نب عیبر
 -ىلاعت هللا همحر- ضايع يضاقلا انأ : لاق ةزاجإ يقفاغلا يلع نبا

 دمحم هب انأ ؛دمح نب ىبحي نع ٠ يخونتلا ناهربلا ًاضيأ هيوري ظفاحلاو (ح)

 يضاقلا انأ ظ ميكح نب يلع نب دمحم رفعج يبأ نع «ثراحم نب دمحم نب

 :يجاجزلا يلع نب قلاخلا دبع خيشلا لاق ] -یلاعت هللا همحر - ضايع

 وصلا ناكو : لاق 888 يبنلا ىأر هيف امل هبحأو باتكلا اذهب قلعت نمو
 باتكلا اذه بحي يجاجزلا دمحم نب دمحم نب قيدصلا دمحم نب دمحم ةمالعلا
 دقو اهنم ضعبب ينربخأ اريثك 168 يبنلا ىري ناكف هءارقإو هتعلاطم نم رثكيو
 تافنصم عيمج يورأ ديناسألا هذهبو [ یهتنا ءاملعلا نم هريغل كلذ لصح
 . ضايع يضاقلا
 . [ ثيدحلا ةغل يف قراشملاك ] 4

 ٠ ] كلام بهذم مالعأ ةفرعمل كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت باتكو [.

 ١ ] مالسالا / دعاوق دودحل مالعألا باتکو [ . )/۱(

 . [ عامسلا دييقتو ةياورلا طبض يف عاملإلا باتکو ] -۲
 . [ دئاوفلا نم عرز مأ ثیدح هنمضت امل دنارلا ةيغبو ] 57 ۰ © هم
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 .[ هخويش يف ةينغل ا باتکو ] 4
 3 ةه« 8ھ

 . [ يفدصلا يلع يبآ خويس مجعمو ] 0
 . [ ناذألا مرج ةحص ىلع ناهربلا مظنو ] 55

 بتكو ةتسلا بتكلا عيمج يورأو هبطخو هلئاسر نبم كلذ ريغو

 ديناسألا هذهب هقيرط نم ءازجألاو مجاعملاو ننسلا نم ةدنسملا ثيداحألا

 . ةروهشم اهيفنصم ىلإ هديناسأو

 : [ نيهاش نب صفح يبأل ةنسلا حرش امأو ]

 مساقلا وبأ انأ  بیلک نب باهولا دبع نب معنلا دبع جرفلا وبأ انأ «ينارحلا
 نب صفح يبأ نع ۰ يرجانطلا يلع نب نيسحلا انا « نایب نب دمحأ نب يلع

 : [ يئاكلاللا مساقلا يبأل ننسلا حرش امأو ]

 ؛ راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ نع ؛ يسدقملا زعلا نب ميهاربإ

 يبأ نم يناثلا عامسو يطبلا نب يقابلا دبع نب دمحم حتفلا يبأ نم لوألا

 انآ ‹ يثيثرطلا يلع نب دمحأ ركب يبأ نم امهعامسب يفلسلا رهاطلا
 هب يئاكلاللا يربطلا نسحلا نب هللا ةبه مساقلاوبأ

 : [ ينيعلل زنكلا حرشو يراخبلا حرش امأو ] 9
 نع « هنس نب دمحم نع « ينالفلا اص خيشلا نع « امهیوراف امهالك

 اغبولطق نب مساق خيشلا نع ۰ يطويسلا لالجلا نع ءامهالك يفارقلا ركب

 . هتافنصم عيمج دنسلا اذهب يورأو ينيعلا نيدلا ردب نع ۰ يفنحلا
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 ٠ ] يراخبلا ىلع ينامركلا حرش امأو [ :

 دبع هدج نع « زيزعلا دبع نب رداقلا دبع نب نمحرلا دبع نع « يسانكلا

 فسوي نب دمحم هفلؤم نع « يغارملا نيسحلا ركب يبآ نب دمحم نب زيزعلا

 ينامركلا .

  [ 1يراخبلا حرشو أطوملا حرش امأو [ :
 نع امهيورأف : يناسملتلا يكلاملا يدوادلا رصن نب دمحأ رفعج يبأل امهالك

 نع « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا نع « هيبأ نع « لدهألا

 نب رهاطلا ديسلا نع « دمحم نب فسوي ديسلا نع ۰ يلع نب ركب يبأ ديسلا
 رجح نبا نع « يواخسلا ظفاحلا نع « عبيدلا نبا نع « لدهألا نيسح

 يلضافلا يلع يبأ نع ؛ ينالتسمل ١ جم بلاط يأ ني دما نع

 يدوادلا 7

  [ 147يراخبلاو أطوملا حرش امأو [ :

 مدقتلا دانسإلاب امهيورأف : يسونسلا يلع نب ناورم كلملا دبع يبأل امهالك

 فلؤملا نع < يسلبارطلا دمحم نب متاح نع « باتع نبا ىلإ .

 ١] لا بهاوملا حرشو اولا حرش امأو [

  [ -4ملسم حرش امأو [ :



 ) ۳ سس دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ملسم حرش امأو ] 0
 نع ۰ هنس نب دمحم نع <« ينالفلا حلاص خيشلا نع ) هيورأف : يسونسلل

 نب ديعس همع نع « يرقلا دمحأ نب هللا دبع نب دمحم فيرشلا يالوم
 یناسملتلا لالخ نب نمحرلا دبع نب دمح هللا دبع يبأ نع « يرقملا دمحأ

 يبأ ققحا مامإلا هفلؤم نع يناسملتلا يونالا فیفکلا ديعس نب ديعس نع

 دمحم هللا دبع يبأ نع 1 اضيأ هيوري يرقملا دمحأو (ح) يسونسلا هللا دبع

 هللا دبع يبأ نع « ينتيسيلا نمحرلا دبع نب دمحم نع « راصقلا مساق نبا
 اذهبو فلؤملا يسونسلا فسوي نب دمحم نع ۰ يحيدجولا ىسوم نب دمحم
 . هتافنصم عيمج يورأ دنسلا

 فلخ نب دمحم نب دمحم نب يلع نسحلا يبأ خيشلل ملسم حرش امأو ] 45
 نب ةلاسر ىلع ةتسلا هحورشو يراخبلا ىلع هاحرشو يلذاشلا يضونملا
 :[ ديز يبأ

 يبأ نب هللا دبع يبأ نع < يرقملا دمحأ ىلإ مدقتملا دنسلاب اهلك اهيورأف

 ییحی نب دمحم نيدلا ردب يضاقلا نع « راصقلا مساقلا نب دمحم نع « ركب

 . اهفلؤم نع « دمحأ نب دمحم نع
 : [ بجاحلا نب رصتخم حرش امأو ] 0

 نع <« فيرشلا يالوم ىلإ مدقتملا دانسإلاب هيورأف : مالسلا دبع نبال

 نع « ةفرع نب دمحم نع « رجح نبا ظفاحلا نع ء شامكرأ نب دمحم (مبرزر
 /. مالسلا دبع نب دمحم هفلؤم

 : [ ليلخ رصتخم حرش امأو ] 4

 ملاس خيشلا نع ۰ فيرشلا يالوم ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يروهنسلل

 . هفلؤم يروهنسلا
 : [ هاحرش امأو ] 9

 ىلإ مدقتملا دانسإلاب اهيورأف : هتافنصم رئاسو يروهجألل ( ليلخ رصتخم )

 . فلؤملا نع « فيرشلا يالوم



 دباع دمحم ديتاسأ نم دراشنا رصح ل ل« 3 (

 يدنسلا مامإلل

 : [ هبتك رئاسو هرايم حرش امأو ]

 : [ ليلخ رصتخم حرش امأو ] 1
 اباب دمحأ ىلإ نوحرف نبل ماكحلا ةرصبت يف راملا دنسلاب هيورأف : يباطحلل

 . فلؤملا هيبأ نع « باطحلا نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحم نب ىيحي نع

 : [ هاحرش امأو ] 05

 نع < هنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع 3 هيورأف : قاوملل

 يطانرغلا يردبعلا فسوي نب دمحم فلؤملا نع < هيبأ نع « قاقزلا مساق
 . قاوملاب ريهشلا

 : [ هحرش امأو ] -۲
 نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع <« هيورأف : ديفحلا قوزرم نبال

 نع « هرودقب فرع يريازجلا نامثع يبأ نع 3 فيرشلا يالوم نع هنس

 هللادبع يبآ نع < ةنس نیتس ناسملت يتفم يرقلا دمحأ نب ديعس نامنع يبآ
 دمحم ظفاحلا هدلاو نع « یسنتلا لیلا دبع نب هللا دبع نب دمحم نب دمحم

 نب دمح هللا دبع ىبأ فلؤملا نع « يسنتلا ليلجلا دبع نب هللا دبع نبا

 . ديفحلا قوزرم
 : [ هحرش امأو ] 4

 . هفلؤم ىلإ نوحرف نب ةرصبت يف رالا دنسلاب هيورأف : اباب دمحأ خيشلل
 ليلخ رصتخم ىلع ناحرسو يعرفلا بجاحلا نب رصلخم حرس اماو | 0 0 هوو ۰ 031 ۰ ۰ 0 2 ۶

 . ٠ 5 ىلا » ھ

 : [ دیر يبا نب هلاسر ىلع حرسو

 نب دمحم اهفلؤم نع « ينارقلا ركب يبأ نب يلع نع « ةيفاعلا يبأ نب دمحأ



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ يلصالا بجاحلا نب رصتخم حرش امأو ]

 نع « هيلإ ينامركلل يراخبلا حرش يف مدقتلا دنسلاب هيورأف : دضعلل

 .فلؤملا
 : [ هحرش امأو ] -۷

 نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع « هيورأف : ينابقعلا دمحم نب ديعسل ًاضیا

 نب مساقلا يالوم نع « يتوفلا هللا دبع خيشلا نع « ميركلا دبع خيشلا

 نع « ديفحلا قوزرم نب ىلإ هدنسب يرقملا دمحأ نع « هدلاو نع « دمحم

 . فلؤملا
 : [ هحرش امأو ] 4

 نب نع < يرقملا دمحأ ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف : عماوجلا عمجو يكبسال

 نمحرلادبع لضفلا يبأ نع « يطويسلا نع / يمقلعلا نع ‹ ةيفاعلا يبأ (۵۲/ب)

 . (ةلمهلا داصلاو نمومضل دل مياو فاقلابل يصمقلا دمحأ با

 هللا همحر - اهفلؤم اهب انأ : لاق اعامس ينانكلا يلع نب هللادبع لامجلا نع

 . -ىلاعت
 : [ عماوجلا عمج حرش ] 9

 « يطويسلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هريسفتو تاقرولا ىلع هحرشو يلحملل
 . يلحا دمحأ نب دمحم فلؤملا نع

 دافتسملا ديناسألا بیرقت ىلع هحرشو يقارعلا نيدلا نيزل هحرش ]۰

 : [ دواد يبأ ننس ىلع هحرشو تامهبملا نم

 فرش مالسالا خيش نع « يطويسلا ىلإ مدقتملا دنسلاب لكلا يورأ

 . ةعرز يبأ فلؤملا نع < يوانملا نيدلا

 : [ ةيوونلا ني نيعبرألا حرشو ةدمعلا حرشو ديز نب ةلاسر حرش امأو ] ١

 هنس نب دمحم نع < ينالفلا خاص خيشلا نع < « اهيورأف : يناهكافلل اهلك

 رصان نع « هدلاو نع « يتكبنتلا عيفب نب دومحم نب دمحأ نب دمحم نع
 هللادبع نب يلع نيدلا رون نسحلا يبأ نع « يلع نب نسح نب دمحم نيدلا
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 يدنسلا مامإلل

 ميهاربإ نع « يريونلا يلع نب دمحم نب رهاط نسحلا يبآ نع « يروهنسلا
 دمحم یمسیو هللا دبع نيدلا لامج خيشلا نع « يبلحلا ليلخ نب دمحم نبا

 انأ : لاق يراصنألا ةديدح نب قيتع نب نمحرلا دبع نب دمحأ نب يلع نبا
 . يناهكافلا نيدلا جات ةمالعلا اهفلؤم اهب
 : [ ريبكلا حرشلا امأو ] -۲

 انخيش نع « هيورأف : يعفارلا دمحم نب ميركلا دبع مساقلا يبأ مامإلل

 « لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس نب نمحرلا دبع ديسلا ةمالعلا

 خيشلا نع « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا نع « هيبأ نع
 يبأ نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا ملاس نب هللا دبع

 نع « يطيغلا دمحأ نب دمحم مجنلا نع « يروهنسلا دمحم نب ملاس اجنلا
 نب ةريره يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يراصنألا ايركز يضاقلا

 دمحم نع « ينيوجلا هيومح نب دمحم نب ميهاربإ عماجملا يبآ نع « يبهذلا
 . [ررحملاو ريغصلا حرشلا ] يورأ دنسلا اذهبو يعفارلا مساقلا يبأ مامإلا نبا

 : [ ريفصلا يواحلا حرش امأو ] ١-
 « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يونوقلا ليعامسإ نب يلعل

 : [ جاهنملا حرش امأو ] 4

 , رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : يكبسلا نيدلا يقت خيشلل

 (0/) . هفلؤم نع « يقارعلا نيسحلا نب ميحرلا دبع نيدلا نیز / نع
 : [ لهيستلا حرش امأو ] "5

 نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع « هيورأف : شيبجلا رظان بحملل

 ‹ يطويسلا نع « يئاجلألا رمع جارسلا نع ۰ فيرشلا يالوم نع « هنس

 . هفلؤم نع « ةريهظ نب نيدلا لامج نع « دهف نب نيدلا يقت نع



 ) ۳ ( دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 ےک هه صصص _ جيمي

 يدنسلا مامإلل

 : [ هتافنصم رئاسو هل هيفلألا حرش اذكو ليقع نبال هحرش امأو ] 5

 ‹ ينيقلبلا اص نيدلا ملع نع « يطويسلا نع < يئاجلألا نب رمع جارسلا

 نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نيدلا ءاهب فلؤملا نع ۰ نیدلا لالج هیخآ نع

 . يمشابلا يشرقلا ليقع

 : [ راتخلا حرش امأو ] 7

 نيسح دمحم خيشلا يمع نع « هيورأف : يلصوملا دمحم نيدلا لامج ةمالعلل

 يلع نب قلاخلا دبع خيشلا نع « يدنسلا يراصنألا دارم دمحم نبا

 ءالع خيشلا نع « يجاجزملا ركب يبآ نب قلاخلا دبع خيشلا نع « يجاجزملا

 ؛ يناروكلا يدركلا ميهاربإ خيشلا نع « يجاجزلا يقابلا دبع نب نيدلا

 نع « يلمرلا ةزمح نب دمحأ نب دمحم نع < يشاشقلا دمحأ خيشلا نع

 نب دمحأ نب دمحم نيدلا لامك بيطخلا نع « يراصنألا ايركز ىضاقلا

 هللادبع نب نيسحلا نع ۰ يركبلا دمصلا دبع نب فسوي نع < يكملا ةريهظ

 . هعلؤم نع « يدادغبلا

 : [ فقاوملا حرش امأو ] -4
 يناجرجلا نيسحلا نب يلع نب دمحم نب يلع نيدلا نيز نسحلا يبأ ةمالعلل

 نب نيدلا ءالع خيشلا نع ۰ يجاجزلا ركب يبآ نب قلاخلا دبع خیشلا

 خيشلا نع « يلبنحلا يقشمدلا يلعبلا يقابلا دبع نب يقابلا دبع خيشلا نع

 اأ ‹ يرهاقلا يىفكصحلا دمحم نب ركب وبأ انأ ۰ يطابنسلا قحلا دبع نع

 . اهفلؤم نع « يعفاشلا يناولحلا نيسحلا نب فسوي زعلا نب دمحم لالجلا



 دبعدمحم ديناسأ نم دراشلا وصح - لا 3 (

 يدنسلا مامإلل

 : [ يزافملا حرش امأو ] 9
 ‹ ينالفلا اص خيشلا نع « هيورأف : يناتسجسلا دواد يبأ نب ركب يبأل

 « يفنح لا شامكرأ نب دمحم نع ‹ فيرشلا يالوم نع « هنس نب دمحم نع

 يبأ نب سنوي نع « يزغلا نب جرفلا يبآ نع « رجح نبا ظفاحلا نع
 7 ب) انآ « رصان نب لضفلا يبآ نع « ریقلا نب نسحلا يبآ نع / قاحسإ

 انثدح ينالديصلا بوقعی نب ديعس نب دمحم انآ 4 يرويطلا نب نسحلاوبأ

 . دواد يبأ نب ركب يبأ نع « فيس نب دمحم نب رمع
 : [ ليلخ تاغل حرش يف ليلعلا ءافش امأو ] ٠

 هيورأف : يلذاشلا يفونلا فلخ نب دمحم نب دمحم نب يلع نسحلا يبأ خيشلل

 . اهفلؤم ىلإ ملسمل هحرش يف راملا دنسلاب
 : [ بطلا يف افشلا امأو ] 1١"

 ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا نع < هيورأف : انيس نب يلع يبأ سيئرلل

 خيشلا نع « يجاجزلا ركب يبأ نب قلاخلا دبع خيشلا نع « يجاجزلا نيدلا
 نع « يناروكلا ميهاربإ خيشلا نع « يجاجزملا يقابلا دبع نب نيدلا ءالع
 نب نمحرلادبع نع « يوانشلا بهاوملا يبأ نع « يشاشقلا دمحأ خيشلا

 نب زيزعلا دبع نب هللا راج همع نع « يكملا دهف نب زيزعلادبع نب رداقلادبع
 يولعلا ليعامسإ نب ميهاربإ نيدلا ناهرب نب ليعامسإ نع « يكملا دهف
 هللا دبع نيدلا رون ديسلا نب نمحرلادبع نع « يديبزلا يناندعلا يكعلا
 « يناودلا لالجلا هخيش نع « يعفاشلا يجمألا انأ < نيسحلا انأ ؛ ينيسحلا

 نع « يناجرجلا فيرشلا نع « ينورزاكلا يدشرلا دمحم نيدلا رهظم نع
 نب دوعسم نب دومحم نيدلا بطق ةمالعلا نع « يزارلا دمحم نيدلا بطق
 « يروباسينلا اماد نيدلا ديرف نع < يسوطلا ريصن نع 2 يزاريشلا حلصم

 يبأ نع ۰ ينالصبلا نیدلا لضفأ نع ۰ يسخرسلا نیدلا ردص دیسلا نع

 نودم انيس نب هللادبع نب نيسحلا ىلع یبآ سیئرلا نع ۰ يدرواللا سابعلا

 ۳۹ . ءامدقلا ةفسالفلا مولع



 ) سس دياع دمعم دیناس نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ركشلا باتك امأو ] 7

 ىبحي نب ناميلس نب نمحرلا دبع ديسلا نع « هيورأف : ايندلا يبأ نبال
 ركب يبأ نب قلاخلا دبع خيشلا نع ) هيبأ نع « لدهألا لوبقم رمع نبا

 ميهاربإ خيشلا نع < يجاجزلا يقابلا دبع نب نيدلا ءالع نع ۱ يجاجزلا

 ةزمح نب دمحأ نب دمحم نع « يشاشقلا دمحآ خیشلا نع « يناروكلا

 يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يراصنالا ایرکز نيزلا نع « يلمرلا

 نب دمحم انأ « مئادلا دبع نب دمحأ نب ركب يبأ نع « يخونتلا قاحسإ

 نب دمحم نب رداقلا دبع نب دمحأ نع « ةبتاكلا ةدهش نع < « يلبرألا مي ميهاربإ

 نب دمحأ ركب وبأ انآ ٠ يقرا نمحرلا دبع مساقلا يبأ نع ؛ ۰ فسوپ

 :[ لئامشلا باتک مو 1 كفن

 فسوي خيشلا ةمالعلا انخيش نع / اهيورأف : هللا همحر  يذمرتلل )/04)
 خيشلا نع « يجاجزلا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا هدلاو نع « يجاجزملا
 يف قيافلا ريرحنلا انخيش نع ۰ اضيأ هيورأو (ح) يرصبلا ملاس هللا دبع
 يبرغملا هللا دبع نب دمحم خيشلا نع « ينالفلا خاص خيشلا ريرحتلاو ريرقتلا
 ءالع نب دمحم هخيش نع « يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا نع « يندلا

 يلمرلا دمحأ باهشلا نع ۰ يدايزلا رحب نب يلع رونلا نع « يلبابلا نيدلا
 يبأ نع « تارفلا نب دمحم نب ميحرلا دبع زعلا نع « ايركز نيزلا نع
 ذزربط رمع نع « يراخبلا نب رخفلا نع « يغارملا نسح نب رمع صفح
 يضاقلا نع < ؛ يخوركلا لهس يبأ نب هللا دبع حتفلا يبآ نع « يدادغبلا

 يبأ نع ۰ يحارجلا دمحم نب رابجلا دبع دمحم يبأ نع < ‹ يدزألا رماع يبأ

 (ح) ىلاعت هللا همحر يذمرتلا نع < ‹ يزورملا بوبحمنب دمحم سابعلا

 يبتكملا نب دمحم خيشلا نع < . اضیآ هيوري يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلاو

 نع « يرقلا نسحلا يبآ نب دمحم نب دمحم حتفلا يأ نع < يزغلا مجنلا نع



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح ۳ (

 يدنسلا مامإلل

 نب هللا دبع يبأ نيدلا حالص مامإلا نع « يقشمدلا يرزجلا دمحم نب دمحم

 نب دمحأ نب يلع ن يبأ نیا ۳ نع . ؛ يسدقملا ةمادق

 ار همش نب يلع شق ب ىلع ار يدا لس نیس

 ققحلا انخيش نع < ایا هيورأو (ح) يذمرتلا ةروس نب ىسيع نب دمحم

 دمحم فيرشلا يالوم نع « هنس نب دمحم هخيش نع « ينالفلا خاص خيشلا

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج ظفاحلا نع < « يفارقلا هللا دبع نبا
 نب دمحم نب رمع نع < « ينيقلبلا رمع نب خاص نيدلا ملع نع < ‹ يطويسلا
 ميحرلا دبع نب دمحآ لامكلا تنب بنيز انتثدح : لاق يسلابلا دمحأ

 نب لضفلا نب مساقلا نع « ةيدادغبلا ركب يبأ تنب ةبيجع نع < ‹ يسدقلا

 انآ : لاق ةزاجإ يخلبلا دمحم نب دمحأ مساقلا وبآ أ انأ : لاق دحاولادبع

 . مدقتملا هدنسب يعازخلا دمحأ نب يلع مساقلاوبأ

a!0 تاداهشلا باتك امأو 1  

 ؛ یناروکلا مي یار خبشلا نع ., يجاجزلا نیل الع نب دمحم هدلاو نع

 م ناش اصل فرز بف دسع محن ن

 مو دج ىلع نسل ان: یزو ل نحمل ع

 أ لعام با انأ « رازبلا ةبابص نب دمحم نب هللا ديبع مساقلا وبأ نأ



 ) ۳ سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ةلمهلا داصلا فرح

 : [ يراخبلا حیحص امآ ] "6
 ةقاخ ققحا مامالا انخیش - هللاب فراعلا - یلاعت هللا يلو نع « هيورأف

 نامیلس نب نمحرلا دبع دیسلا نیدلا هیجو نیینابرلا ءاملعلا ةودق نيثدحم ا
 انأ : لاق هیقابل ةزاجإو هلوأل هيلع ةءارق نیملسلا هتايحب عتمو یلاعت هللا هاقبآ

 هخيش نع « لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس ديسلا ةمالعلا اندلاو هب
 ديسلا نع ۰ لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا ليلجلا مامإلا
 ىلع نب ركب ىبأ ةمالعلا ديسلا نع « لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي ةمالعلا

 هبانأ : لاق لدهألا حاطب دمحم نب فسوي ديسلا همع نع « لدهألا حاطبلا
 عبيدلا يلع نب نمحرلا دبع ظفاحلا نع « لدهألا نيسح نب رهاطلا ديسلا

 نب ىيحي ديسلا هدلاو نع < ىيحي نب ناميلس ديسلا هيوريو (ح) ينابيشلا

 انخيش نع < اضيأ هيورأو (ح) اضيأ ةطساو الب ةزاجإ لدهألا لوبقم رمع

 نيدلا ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا ليبنلا ةمالعلا قيقحتلا لهأ مامإ
 هب انأ :لاق نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا ةمالعلا اندلاو هب انأ : لاق يجاجزملا
 انوخأو انخيش هب انأ : لاق يجاجزملا يقاب دمحم نب نيدلا ءالع خيشلا اندلاو

 نب يدابلا دبع ةمالعلا هب انأ : لاق يجاجزملا يقاب دمحم نب هللا دبع ةمالعلا

 نيدلا ناهرب ةمالعلا انخيش هب انأ : لاق يشرقلا دينج ىسوم نب رابجلا دبع
 نيسح نب رهاطلا ديسلا هب انآ : لاق دنسملا ثدحا نامعج دمحم نب ميهاربإ

 رمع نب دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع ظفاحلا ايضلا يبأ نع « لدهألا
 ؛ يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم ظفاحلا نع « يعفاشلا ينابيشلا عبيدلا
 رمع نب زيزعلا دبع ريخلا يبأ نب نيدلا زع ظفاحلا نعو يطويسلا ظفاحلا نع

 نيدلا باهش ةعفادم الب / ظفاحلا نع « مهتثالث يكملا ي ىمشابلا دهف نبا (00/أ)



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 (ح) يعفاشلا ينالقسعلا ينانكلا رجح نب يلع نب دمحأ لضفلا يبأ

 يقاب دمحأ نب هللا دبع هيخأ نع « هدلاو نع , ‹ اضیآ هيوري فسوي خيشلاو

 نب رهاطلا ديسلا نع « هدلاو نع « نيزلا نب قيدصلا همع نع « يجاجزلا

 فراعلا انخيش قيرط نم اضيأ هيورأو (ح) قباسلا دنسلاب لدهألا نيسح

 هدلاو نع « هتدم يف هللا حسف ديبز يتفم ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا هللاب
 دمحم نب دمحأ ليلجلا ديسلا هخيش نع « ناميلس ديسلا نيدلا سيفن ةمالعلا

 يولعاب فاقسلا ليقع نب رمع ديسلا ةمالعلا هخيشو لدهألا لوبقم فيرش

 هخيشو يسلبانلا ينيرافسلا ملاس نب دمحأ نب دمحم ققحا هخيشو يكملا

 مامإ هب انأ : اولاق مهتعبرأ ينميلا لدهألا يراكب لوبقملا ةمالعلا ديسلا

 انخيش نع < ‹ اضيأ هيورأو (ح) يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا هرصع

 تايح دمحم هلضف ىلع قفتملا هخيش نع « يجاجزملا فسوي خيشلا ققحملا

 نیققحا ةمتاخ ةمالعلا اخيش هب ينربخأ لاق ةفرشملا ةنيدلا ليزن يدنسلا

 يجاجزملا فسوي خيشلا هيوريو (ح) يكملا يرصبلا ملاس نب هللادبع خب ثلا

 « يجاجزلا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا ققحا مامإلا هدلاو نع < اضیآ ًايلاع

 خيشلاو يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلاو يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع

 ظفاحلا انخيش هب انأ : اولاق مهتثالث يكملا يميجعلا يلع نب نسح ةمالعلا

 هخيش نع « فسوي خيشلا الو ان هيوريو (ح) يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم

 نب ىيحي ليلجلا ديسلا هخيش نع « يجاجزلا ركب يبأ نب قلاخلادبع ةمالعلا

 نب دمحأ هلضفو هتلالج ىلع عمجما انخيش هب ىنأ لاق لدهألا لوبقم رمع

 هيوريو (ح) يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم ظفاحلا نع ۰ يكملا يلخنلا دمحم

 ناميلس ديسلا هدلاو نع « ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا نيدلا هيجو انخيش

 ليقع نب رمع ديسلا ةمالعلا هخيش نع « لدهألا لوبقمرمع نب ىيحي نبا
 ينميلا لدهألا راكب لوبقملا ةمالعلا ديسلا هخيشو يكملا يولعاب فاقسلا

 نب دمحم ظفاحلا نع « يكملا يلختلا دمحم نب دمحأ ظفاحلا نع « امهالك



 ) ۳ ۳  -ا ل دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ىلاعت هللاب فراعلا انمع ىلع / هعيمجل ةءارق هيورأو (ح) يلبابلا نيدلا ءالع (۵۵/ب)

 يراصنألا دارم دمحم نب نيسح دمحم ريرحنلا نادبألاو نايدألا ملعل عماجلا

 خيشلا ريرحنلا ةمالعلا هب انأ : لاق ادلوم يدنسلا ابسن يبويألا يجرزخلا

 نب قباس مزعلاوبأ رمعملا يخيش هب ينإ لاق يجاجزملا يلع نب قلاخلادبع
 انخيش هب ىنأ لاق يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم هرصع ظفاح نع « مازع

 يضاقلا مالسإلا خيش هب انربخأ لاق يطيغلا يلع نب دمحم مجنلا ةمالعلا
 هيوري يلبابلاو (ح) ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا نع ؛ يراصنألا ايركز

 يزاجحب روهشملا ينارعشلا دمحأ نب دمحم نمحرلادبع يبأ رمعملا نع اضيأ
 نيدلا ماظن رمعملا نع « ًايلاع هيوري وهو ةسورحما رصمب ديؤملا عماجب ظعاولا
 ؛ ىئاغبيجلا نبب ريهشلا هيقفلا يرهاظلا يكبشيلا شامكرأ نب دمحأ نب دمحم

 نع ۰ هيوري كدك لیلخ نب رداقلادبع خیشلاو (ح) رجح نبا ظفاحلا نع

 « رداقلادبع نب نمحرلادبع نب دمحم ةمالعلا نع « بيطلا نب دمحم هخيش
 يبأ نع ۰ يسافلا فسوي نب رداقلادبع تاكربلا يبآ خويشلا خيش هدج نع

 نب دمحم ثدحا مامإلا نع ۰ يسافلا فسوي نب دمحم نب فسوي نساحا
 يمصاعلا يلع نب نمحرلادبع دمحم يبأ نع « يسنوتلا فورخ لضفلا يبأ

 نب ميهاربإ لامجلاو يطابنسلا دمحم نب قح ادبع فرشلا نع « نيقسب ريهشلا
 خيشلاو يواخسلا نمحرلادبع نب دمحم خيشلاو يدنشقلقلاب ريهشلا ءالعلا

 ريرحنلا مامالا نع «هیورآو (ح) رجح نبا ظفاحلا نع « مهلك ايركز
 نع « قئالخلا معي هلظ لازال ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا ريهشلا ةمالعلا
 نع « لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس ديسلا ريرحنلا ةمالعلا هدلاو

 « يولعاب هيقفلاب نمحرلادبع نب هللادبع ديسلا دنسلا يلاع ةمالعلا هخيش
 . اضيأ هيورأو (ح) يناروكلا يدركلا نسح نب ميهاربإ خيشلا هخيش نع
 حلاص خيشلا « انالوم هرهد ةرغو هرصع ةقاخ رحبلا ققحا انخيش نع
 هب ينأ لاق ةيقاب يف ةزاجإو هلوأل هيلع ةءارق ةفرشلا ةنيدلا ليزن ينالفلا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح ۳ ۱

 يدنسلا مامالل

 نع ۰ يناروكلا ميهاربإ نب رهاط دمحم خیشلا نع « رفس دیعس دمحم انخیش
 تی رع یا هيورأو (م) يناروكلا نسح نب ميهاربإ خيشلا هيأ
 (٦٥/أ) خيشلا ةمالعلا / هدلاو نع < ‹ يجاجزملا فسوي خيشلا ىلاعت هللاب فراعلا
 نسح نب ميهاربإ خيشلا ققحا ةمالعلا نع « يجاجزملا نيدلا ءالع نب دمحم
 هخيش نع « يندملا دمحم نب دمحأ نيدلا يفص هخيش نع « يناروكلا
 يناروكلا ميهاربإ خيشلاو (ح) يلمرلا ةزمح نب دمحأ نب دمحم سمشلا
 بیل فسوي التم نب فيرش دم النم ققحلا هخيش نع + « اضيأ هيوري
 نب دمج يقفل نع رو يدركلا نیلا لاك الث نب دومح يضاقلا
 (ح) يكلا يمثيبلا رجح نب دمحأ نيدلا باهش خيشلا نع « ‹ يمكحلا يلع
 نب دمحم نيدلا مجن خيشلا قشم قشمد يتفم نع < ‹ اضيأ ميهاربإ خيشلا هيوريو
 يقشمدلا مث يزغلا دمحم نيدلا يضر خيشلا نب دمحم نيدلا ردب خيشلا
 نع < ؛ ميهاربإ خيشلا ًاضيأ هيوريو (ح) يقشمدلا ردبلا هدلاو نع « « يعفاشلا
 ‹ يرهزألا يحازلا ليعامسإ نب ةمالس نب دمحآ نبا ناطلس مامإلا هخيش
 نيدلا مجن خيشلا نع « يكبسلا ليلخ نب دمحأ نيدلا باهش خيشلا نع
 يراصنألا دمحم نب ايركز نيدلا نیز مالسإلا خيش نع يقشمدلا ردبلاو يكملا رجح نیو يلمرلا سمشلاو وه هتياورب يطيغلا يلع نب دمحأ نب دمحم
 (ح) ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا انخيش هب ىنأ لاق يرهزالا يرهاقلا
 هخيش نع < ‹ يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع < ءاضيأ هيورأو
 نع < كدك لیلخ نب رداقلادبع خيشلا نع 1 يجاجزلا يلع نب قلاخلادبع
 شيرق ةفيرشلا نع « يريدبلا دمحم نب دمحم نع «يوانفحلا ملاس نب دمحم
 ىيحي نب دمحم نب رداقلادبع اهدلاو نع يربطلا رداقلادبع خيشلا تنب
 يواخسلا نع < ‹«امهالک ىيحي هدجو دمحم خیشلا همع نع < ‹ يربطلا
 (ح) رجح نبا ظفاحلا نع < ‹ مهلك يراصنألا ايركزو يطابنسلا فرشلاو
 يراصحلا ميهاربإ نب دحاولادبع بيطخلا نع < « اضيأ يورت شيرق ةفيرشلاو



 ) 2 سس دباع دمحم دیناس نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 (ح) رجح نبا ظفاحلا نع < « يطابنسلا فرشلاو يرمغلا دمحم سمشلا نع

 دمحم نب خاص خيشلا نيققحلا ذاتسأو نیئدما مامإ انخيش نع ؛ « ايلاع هيورأو

 نيب فورعملا لیلخ نب دمحم نب دمحم نع « هللادبع نب دمحم فيرشلا يالوم

 يلعوبأ هپ انآ : AS يفنحلا شامكرأ

 محول دبع نب لادبع نع ؛ ينادمبلا يلع نیرضج نع ٠ ‹ نيرخآو

 ميحصب ينأ لاق هل لمهملا دييقت باتك يف ينايجلا دمحم نب نيسحلا (0+/ب)

 دمعوبأ انأ « الاق ةزاجإ ظفاحلاربلادبع نب دمحم نب هللادبع نب فسوي

 ىلع ىبأ ظفاحلا نع < اطباض ةقث 2 ناکو ينهجلا دسأ نب دمحم نب هفادبع

 با دمحم ةجحلا ظفاحلا نيثدملا مامإ نع < « يربرفلا رشب نب خاص نب رطم
 .(ح) ىلاعت هللا همحر يراخبلا ليعامسإ

 نب هللادبع دمحم يبأ نع < ؛ ًاضيأ هيوري ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلاو

 يا دع نب يا اس یر سسخرسلا هوس ن دحأ نب هاب دمحم یبا
 فسوي نب دمحم هللادبع ىبأ نع ۰ [ مهلك ينهيمشكلا يكملا نب دمحم مسیهلا يبأو

 فسوي خيشلا ققحا انخيش نع « الزان هيورأو (ح) هفلؤم نع ۰ يربرفلا

 هب ىنأ لاق لدهألا لوبقم دمحم نب دمحأ ةمالعلا ديسلا نع « يجاجزملا



 دبام دمحم ديئاسأ نم هراشلا رصح سرم

 يدنسلا مامإلل

 خيشلا يدلاو هب ىنأ لاق نامعج نب قاحسإ نب دمحأ نيدلا باهش انخيش
 نيدلا لامج يدلاوو يخيش هب ىنأ لاق نامعج نب دمحم نب قاحسإ مامإلا
 نب دمحم نيدلا لامج يدلاوو يخيش هب ىنأ لاق نامعج ميهاربإ نب دمحم
 دمحأ نب رهاطلا دمحم نب مساقلاوبأ مانألا يتفم هب ىنأ لاق نامعج ميهاربإ
 نب دمحأ نب رهاطلا ةمالعلا يدلاوو يخيش هب ىنأ لاق نامعج نب رمع نبا

 نامعج نب مساقلا يبأ نب ميهاربإ نيدلا ناهرب يخيشو نامعج نب رمع
 ةمالعلا يخأو يخيشو نامعج نب دمحم نب رمع نيدلا يقت ةمالعلا يخيشو
 رمعلا هيقفلا نع < هنايوري ىناثلاو لوألاو نامعج نب رهاطلا دمحم نب دمحأ

 هب ىنأ لاق نامعج نب رمع نب دمحأ هيقفلا نع « نامعج نب رمع نب هللادبع
 نيدلا لامج هيقفلا نع « نامعج نب هللادبع نب ميهاربإ نيدلا ناهرب هيقفلا

 نع « ىلاؤذلا دمحم نب ىسوم هيقفلا هدلاو نع « يلاؤذلا ىسوم نب دمحم

 ريخلا يبأ نب دمحأ نيدلا باهش ظفاحلا مامإلا نع ۰ يولعلا ناهرب هيقفلا
 (0۷/[) نع « يخامشلا روصنم نب ريخلا يبأ / مامإلا هدلاو نع « يخامشلا
 نب دمو يحارشلا دمحم نب دمحأ ركب يبأ مالعألا ءالجألا خياشملا
 نسحا دبع نب مالسلادبعو يبكرلا دمحأ نب لاطبو يمرضحلا ليعامسإ
 نب دمحم هللادبع يبأ خيشلا نع 2 ينالقسعلا ليلخ نب ناميلسو يراصنألا

 تاكربلا يبأ نب ىيحي نبا سنوي فيرشلاو ينميلا فيصلا يبأ نب ليعامسإ
 نع « يسلبارطلا رامع نبا دمحأ نب يلع نسحلا يبأ خيشلا نع « يمشابلا
 اذهو ] ۰ قباسلا هدانسإب يوربلا رذ يبأ ظفاحلا نب ىسيع موتكم يبأ خيشلا
 (ح) [ هبنتف هخويشو رذ يبأو انخيش ادعام ةيعفاشلا ءاهقفلاب لسلسم دنسلا
 ءالع نب دمحم خيشلا ةمالعلا هدلاو نع ۰ يجاجزلا فسوی خیشلا هيوريو

 يقاب دمحم نب نیدلا ءالع خیشلا ةمالعلا اتدلاو هب انآ : لاق يجاجزلا نیدلا
 : لاق يجاجزلا يقاب دمحم نب هللادبع ةمالعلا انوخآ هب انآ : لاق يجاجزلا
 يدلاوو يجاجزلا نیزلا نب قیدصلا نیدلا يضر يمع ةمالعلا انخیش هب انآ



 ) 2 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 العلا اندلاو پا : لاق يجاجزملا نيزلا نب يقاب دمحم هللاب فراعلا خيشلا

 نب يلع ةمالعلا انلاخ هب ىنأ لاق يجاجزلا قيدصلا نب نيزلا

 هب انأ : لاق يجاجزملا يلع نب دمحأ ةمالعلا يدلاو هب انأ : لاق يجاجزملا

 ليعامسإ ريبكلا فراعلا هب انأ : لاق يرعشألا يرونلا ىيحي فراعلا انخيش

 : لاق يجاجزلا دمحم نب دمحم ةمالعلا انخيش ىنأ لاق يتربجلا ركب يبأ نبا

 يولعلا ميه ميهاربإ نب ناميلس نيدلا سيفن طباضلا ثدحا ةمالعلا خيشلا هب انأ

 هخيش نع < اضيأ هيوري يجاجزلا فسوي خيشلا ةمالعلا انخيشو (ح)

 نب حاتفلادبع ةمالعلا هب انأ : لاق يجاجزملا ركب يبأ نبا قلاخلادبع ةمالعلا

 صاخلا حاتفلادبع نب ليعامسإ ةمالعلا اندلاو هب انأ : لاق صاخلا ليعامسإ

 انمعو صاخلا دمحم نب قيدصلا نب ب حاتفلادبع ةمالعلا اندلاو هب انأ : لاق

 انمع مالعألا انخياشم انأ « الاق صاخلا قيدصلا نب ميحرلادبع ةمالعلا

 قيدصلا نب نمحرلادبع ةمالعلا انوخأو صاخلا دمحم نب ليعامسإ خيشلا

 دمحم نب قيدصلا نب دمحم هللادبعوبأ مانألا يتفم انونصو صاخلا دمحم نبا

 مانألا يتفم ةمالعلا / مهلجأ مالعألا ةثالثلا انخياشم انأ : اولاق صاخلا 2277/ب)

 نيدلا عاجش ةمالعلاو قيدصلا نب دمحم نب قيدصلا دمحم وبأ نيدلا يضر

 نب نامثعو رمعوبأ نيدلا رون ةمالعلاو صاف دمحم نب رمع صفحوبأ

 لامج مانألا يتفم اندلاو هب انآ : اولاق ةماع ةزاجإ صاخلا قيدصلا نب دمحم

 نب دمحأ خيشلا انمعو صاخلا ميهاربإ نب قيدصلا نب دمحم نب نيدلا

 مامإلا بقانم بحاص مانألا يتفم هب انأ « الاق صاخلا ميهاربإ نب قيدصلا

 يتيرفلا لابقإ میلعلادبع نب مساقلا وبأ نيدلا فرش هللا همحر ةفينح يبأ

 نب دمحأ نب دمحأ سابعلاوبأ نيدلا نيز ليصألا ثدحا مامإلا هب انأ : لاق

 سیفن ةينميلا رايدلاب ثدحا مامالا انخيش هب انأ : لاق يجرشلا فيطللادبع

 يجاجزملا فسوي خيشلاو (ح) يولعلا رمع نب ميهاربإ نب ناميلس نيدلا
 هلاخ نع « « لدهألا لوبقم دمحم نب دمحأ ةمالعلا ديسلا نع < ‹ ًاضيأ هيوري



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سس 3 (

 يدنسلا مامإلل

 نب ركب ىبأ ةمالعلا ديسلا نع « لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي ةمالعلا دیسلا
 حاطبلا دمحم نب فسوي ةمالعلا ديسلا همع نع < لدهألا حاطبلا يلع

 هب انأ : لاق لدهألا نيسح نب رهاطلا ظفاحلا ديسلا هب انأ : لاق لدهألا

 ا ا ا

 یر سي ابل تدع يدل هبال لاق يولعلا مي ميهاربإ نب ناميلس

 يزجسلا يعش نب يس نب لوألادبع تتقولاوبأ هب ی لاق يديزلا

 رجح نسبا ظفاسحلا ىلإ ة ةقباسلا ديناسألاب هيورأو (ح) اعامس يورسلا

 اسد يرصلا ىلع ندمع ندمت يلعوأو يومشا اهوا

 دب بلاط ىبأ نب دمحأ سابعلاوبأ نأ « نالوألا لاق يزوجلا دمحم نب دمحم

 ر ت راول تسمو يالا ب نب يلع نب نه نب ةحمن معنا يبا

 نب ناميلس بتکو عمس انأ و ءارزولا تس ىلع أرق ىلع لاقو هلا ةمعن

 نب دمحأ نب ركبوبأو يلاعم نب نمحرلادبع نب ىسيعو رمع يبأ نب ةزمح
 ىيحي نب دمحم نب كرابلا نب نيسحلا هللادبعوبأ انأ ۰ ( ةسمخلا لاق) مئادلادبع

 نبا دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ انيلإ بتك ةأرملا ىوس اولاق اعامس يديبزلا

 ناميلس داز يسنالقلا هيوزر نب ركب يبأ نب يلع نسحلا وبأو يعيطقلا رمع

 دحاولادبع نب دمحمو يدنجخلا دمحم نب تباثو ةنارعش ريهز نب دمحمو

 : لاق يوربلا بيعش نب ىسيع نب لوألادبع تقولاوبأ انآ : اولاق ينيدملا



 3 سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 (۵۸/ ب)

 يدنسلا مامإلل

 يدووادلا رفظم نب دمحم نب نمحرلادبع رفظلا نب ظفاحلا مامالا هب انآ

 : لاق ةارهب يسخرسلا ةيومح نب هللادبع دمحم وبآ ظفاحلا هب ىنأ لاق اعامس
 الزان هيورأو (ح) هفلؤم نع ۰ يربرفلا رطم نب فسوي نب دمحم هب انآ

 نيدلا يفص يخيش هب ىنأ لاق يناروكلا ميهاربإ خيشلا ىلإ ةقباسلا ديناسألاب
 ديسلا نع « يوانشلا دمحأ بهاوملا يبأ نع « يندملا يشاشقلا دمحأ

 ةرونملا ةنيدلاب رواجا ىطابنسلا دمحأ باهشلاو ىندملا ىلاورهنلا رفنضغ
 نيدلا دعس نب هّلادبع نع « لوألاف , مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع

 مث يقشمدلا يوسوملا قارع نب يلع رونلا دنسلا نع « يندملا مث يدنسلا
 ةكم ليزن يطابنسلا قحلادبع فرشلا هدلاو نع « يناثلاو « هتياورب يندلا
 يبأ نع « دقرغلا عيقبب نوفدملا يواخسلا سمشلا نع < ةنيدملاب رواجلاو

 نب نيدلا فيفع يوبنلا فيرشلا مرحلاب ثيدحلا خيش نع « يغارملا حتفلا
 مع نع « يربطلا دمحم نب ميهاربإ نيدلا يضر نع < يندملا يرطملا فلخ

 ۰ يمشابلا ىيحي نب سنوي فيرشلا نع « يربطلا ركب يبأ نب بوقعي هيبأ
 يربرفلا نع < يسخرسلا نع < يدووادلا نع < يزجسلا تقولا يبآ نع

 فسوي ةمالعلا انخیش نع < ايلاع هيورأو (ح) ىلاعت هللا همحر يراخبلا نع

 خيشلا نع « يجاجزملا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا هدلاو نع ۰ يجاجزلا

 نع « يربطلا ىيحي مامالا نع ۰ لجعلا دمحأ خيشلا نع ۰ يميجعلا نسح
 نع ۰ راجحا سابعلا يبآ نع « يغارلا نيزلا نع ۰ يربطلا بحملا هدج
 نع < يدوودلا نع < تقولا يبأ نع ۰ يديبزلا كرابلا نب نيسحلا

 مامإ انخیش نع < هیورآو (ح) يراخبلا نع / يربرفلا نع ‹ يسخرسلا

 ةمالعلا رمعلا هخيش نع « ينالفلا خاص خیشلا ةعفادم الب ثيدحلا لهأ

 فراعلا يبآ يلع ةءارق دمحم فیرشلا يالوم نع «هنس نب دمحم

 لضفلا يبأو يسافلا يبرعلا دمحم رورسلا يبأو يسافلا دمحم نب نمحرلادبع

 يبآ يتفلا بيطخلا ققحا مامالا نع ۰ [ مهتشالث ] رشاع نب دحاولادبع



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يل >>
 طه ح[ع[ت[

 يدنسلا مامإلل

 يبأ ذاتسألا نع « راصقلاب ریهشلا يسيقلا يطانرغلا مساق نب دمحم رثاخذلا

 نع « يلوستلا زیزعلادبع نب نمحرلادبع نب نسحلا نب دمحأ سابعلا
 ظفاحلا نع < « سنوت ليزن يشأ يداولا يسيقلا رباج نب دمحم لاحرلا ثدحا

 نييضاقلا نع < « يتبسلا ليلخ نب دمحآ دمحم يبأ يضاقلا نع « دهاجم نبا

 يبأ ديهشلا يضاقلا نع « يبرعلا نب ركب يبأو يبصحيلا ىسوم نب ضايع

تک طبضب مئاقلا یندصلا ةركس نب نويح نب هريث نب دمحم نب نيسحلا يلع
 ب

 يجابلا يبيجتلا فلخ نب ناميلس ديلولا يبأ ظفاحلا مامإلا نع « ثيدحلا

 « ةثالثلا ةخويش نع < يوربلا رذ يبأ ظفاحلا مامإلا نع ۰ [ سلدنآ ةجاب ]

 ةيرافملا نييكلاملا ءاهقفلاب لسلسم دنسلا اذهو « يراخبلا نع ۰ يربرفلا نع

 هبو (ح) ایکلام ناك ناو يبرغمب سیل رذ ابآ ناف ۰ هخویشو رذ يبآ ادع ام

 نب زیزعلادبع نع « ةريخ يبآ نع « يربطلا یضرلا نع « يشآ يداولا ىلإ

 بحاص فراعلا يف ننفتلاو ة هیاورلاو ملعلا نيب عماجلا ةداعس نب هللادبع يبأ نع ] « داعس

 حیحص خسنو : بیطلا حضن يف لاق برغلا يف ةدوجولا ةروهشلا ةحيحصلا 2 ةخسنلا ةياور

 [ امهلثم ةحصلا يف دجوي ال نيلصأ اناكو يلع يبأ رهص ىلع اهعمسو ةطخب ملسمو يراخبلا

 تاكربلاوبأ خيشلا لاق مدقتملا هدنسب يفدصلا دمحم نب نيسح يلع يبأ نع

ع يتلا تاياورلا نم لضفأو زعأ ةداعس نبا ةياور يسافلا رداقلادبع
 دن

 ةيكلاملاب ةلسلسم يهو برغم اب اندنع اهيلع دمتعملا يهو رجح نبا ظفاحلا

 رفس ديعس دمحم رمعملا هخيش نع « اضيأ هيوري ينالفلا اص خيشلاو (ح)

 خيشلا نع < افشلاو أطوملا حراش يشيرحلا يلع خيشلا نع « يندلا

 فراعلا يبآ امهدلاو مع نع نييسافلا مراکلا يبآ همع نبو رداقلادبع

 يبآو يسافلا يبرعلا دمحم رورسلا يبآ امهمعو يسافلا دمحم نب نمحرلادبع

 دمحم رثاخذلا يبآ يتفلا بيطخلا ققحما مامالا نع « مهلك رشاع نب لضفلا

 خیشلا ىلإ هبو (ح) مدقتلا دنسلاب راصقب ریهشلا يسيقلا يطانرغلا مساق نبا

 خاص خیشلاو (ح) يسافلا دمحآ نب دمحم مراکلا يبآ نع < « يشيرحلا يلع

 يبأ نع ‹ فيرشلا يالوم نع < هنس نب دمحم هخيش نع ,هيوري اضيأ



 ) ۹ سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 (هو/أ)

 يدنسلا مامإلل

 نع « باطخلا ىيحي نع « راصقلا نع « يسافلا دمحأ نب دمحم مراکلا

 هب انريخأ لاق ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا ىلإ ةق ةقباسلا انديئاسأب هيورأو

 يبأ نع « نايح يبأ هدج نع «نایح يبأ ةمالعلا نب نايح نب دمحم نايحوبأ

 قاحسإ ىبأ ظفاحلا نع « ىنادمبلا هللادبع نب نمحرلادبع نع « ديعس نبا

 نب ميهاربإ نب فسويو يناجنطلا فسوي نب دمحأ / رفعجوبأ انأ « نايح

 نب دمحم هللادبع ىبأ ىضاقلا نع « امهالك امهنم ةزاجإ ىقلاملا هناحير ىبأ

 نع « يربرفلا نع ۰ ينكيسخألا دمحأ نب دمحم نب دمحأ رصن يبأ نع

 دمحم نب دمحم نب ىلع هخيش نع « اضيأ هيوري ظفاحلاو (ح) يراخبلا
 نک نک رمع يبأ نب ! ةزمح نب ناميلس نع + هاش يقم

 7 يئاهبصألا ميعتوبأ نأ « دادحلا نسحلا نب دمحأ نبا يلع نب نسحلا يلع

 لمع ني محم دمحأ نيو يزورملا دمحأ نب دمحم ديز يبأ هيقفلا نع

 دمحم نب متاح نع « باتع نب دمحم نب نمحرلادبع انأ « لاوكشب

 رفعج ىلإ هبو (ح) يراخبلا نع « يربرفلا نع « يزورملا دمحأ نب دمحم



 دیم دمحم دینا نم هش صح ال
 يدنسلا مامإلل

 نب دمحم نب هللا دبع نع « يجابيدلا نمحرلادبع نب هللادبع نع « ينادمبلا
 ركاشوبأ انأ « ىنايجلا دمحم نب نيسحلا ىلع وبأ ظفاحلا انث ىلهابلا دمحم
 نب هللادبع دمحم يبأ ظفاحلا نع « هريغو بهوم نب دمحم نب دحاولادبع

 (ح) يراخبلا نع « يربرفلا نع « يزورملا ديز يبأ نع < يليصألا مي ميهاربإ

 فسوي نب دمحم نع « يقشمدلا دمحم نب يلع نع < اضيأ ظفاحلا هيوريو

 انأ يروزرهشلا نمحرلادبع نب نامثع نيدلا يقت ةمالعلا نع « راتهملا

 نب دمحم انأ < يزارلا لضفلا نب دمحم نب هللادبع نب معنملادبع نب روصنم

 نب ديعس انأ « ةهفاشم لضفلا نب دمحم يبأ دجو اعامس يسرافلا ليعامسإ

 « هيوبش نب رمع نب دومحم يلع يبأ نع « رايعلا يفريصلا دمحم نب دمحأ
 رهاط نب هيجو ركبوبأ انآ « روصنم ىلإ هبو (ح) يراخبلا نع « « يربرفلا نع

 لضفلا نب دمحم يبأ ٌدجو اعامس يخايذاشلا هاش نب باهولادبعو
 يبأ نع ۰ يصفحلا دمحأ نب دمحم لهس وبأ انأ : اولاق ةزاجإ يدعاصلا

 (ح) يراخبلا نع ۰ يربرفلا نع ۰ ينهيمشكلا يكم نب دمحم مثيبلا
 يقارعلا نيسحلا نب ميحرلادبع لضفلا يبأ ظفاحلا نع « اضيأ هيوري ظفاحلاو

 فسوی نب يلع نب دمحأ انأ « يراصنألا هللا دبع نبا ميحرلادبع يلعوبأ انأ

 ظفاحلاو قيشر نب نامثعو فورع نب يوقلادبع نبا ليعامسإو يقشمدلا
 (۵۹/ب) هللا ةبه / مساقلاوبأ انآ : اولاق راطعلا يلع نب ىيحي نيسحلا وبآ نيدلا ديشر

 يوحنلا تاكرب نب دمحم هللادبعوبأ انأ « يريصوبلا دوعسم نب يلع نبا

 « ينيهيمشكلا مثیبلا يبأ نع « ةيزورلا دمحأ تنب ةيرك نع « يديعسلا
 دمحم نب يلع نع <« اضيأ ظفاحلا هيوريو (ح) يراخبلا نع « يربرفلا نع

 يداهلادبع نب دمحم نع « رمع يبأ نب ةزمح نب ناميلس نع « يقشمدلا
 نب نسحلا يبأ يليدلا ركب يبأ نب دمحم یسوم يبأ ظفاحلا نع « يسدقلا
 يلع يبأ نع « يرفغتسملا دمحم نب رفعج سابعلا يبأ نع « دمحأ



 ) 3 سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام جات

 دانسالاب اضيأ ظفاحا هیوریو (ح) يراخبلا نع « يربرفلا نع « حیحصلاب
 يبأ نب لضفلا وبآ انآ « دمحم نب مكحلا انآ ينايجلا يلع يبآ ىلإ قباسلا

 نع « يراخبلا ليعامسإ نب دمحم نب فلخ خاص وبآ انأ « يوربلا نارمع
 نع « فيئاصت هلو ظافحلا نم ناكو يفسنلا جاجحلا نب لقعم نب ميهاربإ
 ‹ ديمحلادبع نب ركب يبأ نب دمحأ نع ۱ اضیآ ظفاحلا هيوريو (ح) يراخبلا

 « يولعلا دیسلا نب نيسحلا نع « ةمادق نبا رهاط يبآ نب عبیدلا يبآ نع
 « فلخ نب يلع نب دمحآ ركب يبآ نع , ظفاحلا رصان نب لضفلا يبأ نع

 نب دمحم نب دمحأ نع « ظفاحلا هللادبع نب دمحم هللا دبع يبأ مكاحلا نع

 هيوريو (ح) يراخبلا نع ۰ يوسنلا ركاش نب دامح نع « يوسنلا حیمر
 نب دمحأ انآ « يرفغتسملا سابعلا يبأ ىلإ قباسلا دنسلاب اضيأ ظفاحا

 يودزبلا نونو فاقب ةنيرق نب يلع نب روصنم ةحلط يبأ نع « زيزعلادبع
 هريغو الوكام نب هب مزج امك هحيحصب يراخبلا نع ۰ ثدح نم رخآ وهو
 دمحم نب نيسح دمحم خيشلا هللاب فراعلا ققحا انخيش نع [ هسيورأو ]

 هخيش نع « یجاجزلا ىلع نب قلاخلادبع ةمالعلا هخيش نع « يراصنألا
 يوانفحلا ملاس نب دمحم هب انأ : لاق هداز كدك ليلخ نب رداقلادبع ةمالعلا

 خيشلا تنب شيرق ةفيرشلا نع يريدبلا دمحم نب دمحم هب انأ : لاق
 نب ىيحي نب دمحم نب رداقلادبع خيشلا اهدلاو نع ۰ يربطلا رداقلادبع

 نب زیزعلادبع هللاراج نع « ةريهظ نب هللاراج نب يلع نع « يربطلا موتکم
 دعس نب دمحم نب دمحأ نب دمحم دماح يبأ يضاقلا نع . هدلاو نع « دهف

 يفنحلا يشرقلا يلع نب دمحم نیدلا سمش نع : يکكلا يفنحلا يرمعلا

 ينامکرتلا یفطصم نب نامثع نبا يلع نيدلا ءالع يضاقلا نع « يركبلا
 يبأ نع )2 يراعلا نوراه نبا دمحم نب يلع نسحلا يبأ نع « ينيدراملا

 يزجسلا بيعش نب ىسيع نب لوألادبع تقولا يبأ نع « يدييزلا هللادبع
 (ح) هفلؤم نع « يربرفلا نع ۰ يسخرسلا نع « يدووادلا نع ؛ يورملا



 دباع دمحم ديناسأ نم درلا رصح دب 2 (

 يدنسلا مامإلل

 (۱۰/) تاكربلا یبآ هدج نع رداقلادبع نب / نمحرلادبع نب دمحم ةمالعلا

 ی ۱ ام ی يح ب

 تاع نب رفعج نب دمحأ نب نوراه نب دمحا ورمع يبآ نع ٤ يسنلبلا

 رصن نب دیعس یلوم ةداعس نب فسوي نب دمحم هللادبع یبآ نع 6 ىبطاشلا

 يفدصلا يلع ابأ عمس فراعلا يف ننفتلاو ةياورلاو ملعلا نيب عماجلا يومألا

 نع ¢ ةثالثلا هخ ويش نع ¢ يوربلا رذ يبآ مامالا نع ¢ یجابلا بويأ

 فسوي خيشلا ققحم ا انخيش نع اضيأ هيورأو (ح) يراخبلا نع 3 يربرفلا

 نع < یجاجزلا نیدلا ءالع نب دمحم دیسلا ةمالعلا هدلاو نع 2 ىجاجملا

 ه4 يشاشقلا دمحأ هخيش نع « يناروكلا نسح نب ميهاربإ ققحملا خيشلا

 دمحأ نب نيدلا ءالع يدلاو انآ : لاق يفنحلا نيدلا بطق انآ : لاق

 دومحم نيدلا ماظن نب دمحأ نب دمحم ديزي يبأ نيدلا بطق نع « يلاورهنلا
 هللادبع نب دمحأ نيدلا لالج انأ : لاق يزابك صقلا يجرزخلا ركب يبأ نبا

 انأ : لاق قيدصلا نب دمحم نب ميهار انأ : ا ا



 ) 1 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ‹ يميجعلا نسح خيشلا نع « يعلقلاب ريهشلا يفنحلا ملاس نب نسحادبع

 نيدلا بطق ةكم يتفم نع « لجعلا دمحم نب دمحأ ءافولا يبأ خيشلا نع

 نع « يلاورهنلا نيدلا بطق نع لجعلا دمحأ خيشلا نع ةنس نب دمحم

 حوتملا يبأ نب هللادبع نب دمحأ حوتفلا يبأ نيدلا رون ظفاحلا نع « هدلاو

 نع « يجاجزملا فسوي خيشلا نع « اضيأ هيورأو (ح) يناغرفلا يسرافلا

 يلع نب نسح خيشلا نع ‹/ يجاجزملا نيدلا ءالع نبا دمحم خيشلا هدلاو (7١6/ب)

 نع « ىنميلا یلیجعلا لجعلا دمحم نب دمحأ ةمالعلا هخيش نع « ىميجعلا
 دمحم دمحم نيدلا بح مامإلا هدج نع « يربطلا دمحم نب ىيحي هخيش

 مهتياورب هريغو يقشمدلا قيدصلا دمحم نب ميهاربإ ناهربلا نأ : لاق يربطلا

 هرمع ناكو يناغرفلا يلاوألا هللا دبع نب ميحرلا دبع خيشلا نع ةزاجإ ولو
 يراخبلا أرق دقو ةئامعبسو نيرشع ةنس يف امومع زاجأو ةنس نيعبرأو ةئام

 ىلع هعيمجل هعامسب یناغرفلا تخبذاش نب دمحم نمحرلا دبع ىبأ ىلع

 ناهاش نب لبقم نب رامع نب ىيحي نامقل يبأ دنقرمسب لادبألا دحأ خيشلا
 ىلع هعيمج هعمس دقو ةنس نيعبرأو اثالثو ةئام هرمع ناكو ىنالتخلا

 دبعلا ىنأ : لاق ةزاجإ يناروكلا يدركلا نسح نب ميهاربإ خيشلا نع اضيأ

 ةرونملا ةنيدملا ليزن يروهاللا دعس النم نب هللا دبع يفوصلا رمعلا اصلا

 نع « يلاورهنلا نيدلا بطق نع « مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع
 هللا دبع نب دمحأ حوتفلا يبآ نع « يلاورهنلا دمحم نب دمحأ هدلاو



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سر
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 نع <« « يناغرفلا تخیداش دمحم نع < ‹ يورپلا فسوي اباب نع < ‹ يسواطلا

 .هفلؤم نع « يربرفلا نع < « ينالتخلا نامقل يبأ

 بطق نأ يناوصلا خيشلاو يدامعلا خيشلاو يواشلا ىيحي خيشلا ركذو
 هيبأ ةطاسو ريغب يسواطلا هللا دبع نب دمحأ حوتفلا يبأ نع ۰ ىور نیدل

 نب دمحم هخيش نع « ينالفلا لاص خيشلا نع نع « يتياور اذه ىلعف اضيأ
 نع « حوتفلا يبأ نع « نيدلا بطق نع < « لجعلا دمحأ خيشلا نع « ةنس
 نع ينالتخلا نامقل يبأ نع ۰ تخبذاش نب دمحم نع « يوربلا فسوي اباب
 ةعست يراخبلا نيبو ينيب نوكي هنأل ادج ةيلاع يراخبلا نع « يربرفلا
 ةزاجإ ةنس نب دمحم خيشلا هيوريو (ح) رشع ةئالثب تايثالثلا يل عقتف سفنأ

 رفنضغ ديسلا يلولا ةمالعلا نع < يسابعلا يوانشلا يلع نب دمحأ نم
 دوعسم نيدلا باهش نب نمحرلا دبع نيدلا جات ةمالعلا نع « يدنبشقنلا
 نع « حوتفلا يبأ نب هللا دبع نب دمحأ نع « ينورزاكلا نيدلا سمش نبا
 نب دمحم نع « ةنس ةئامنالث رمعملا هلاس دصيسب روهشملا يوربلا فسوي باب
 همحر هفلؤم نع « يربرفلا نع « ينالتخلا نامقل يبأ رمعلا نع تخبذاش
 مل ةقيرطلا هذه رشع ةعبرأب يراخبلا تايثالث هل عقت دنسلا اذهبو ىلاعت هلل
 (1۱/]) هللادبع رمعملا خيشلاك / « ''' انخياشم خايشأ خايشأ عم الإ نيمرحلا ىلإ لصت

 ىلإ لصت مل ةقيرطلا هذهو » : حيحصلا ىلع همالك ةياهن يف - هللا همحر - يدنسلا لوق امأ (1)

 . « خلا ... انخياشم خايشأ خايشأ عم الإ نيمرحلا

 سراهفلا سرهف يف امك - هللا همحر - يناتكلا يحلا دبع نمزلا اذه يف نيثدحملا ةمتاخ لاق دقف

 مث «نمثلا فطق » يف ينالفلا هخيش يدنسلا لبق اذه يجاجزملا مالك لقن دقو - : (9هالص)
 كلذ يفو هوملسو سراهفلا باحصأ يف مهریغو هتابثإ يف يجقواقلاو « ينجم ا عنايلا » يف ينيرفلا

 : نيهجو نم هفقو



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح
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 -  ًالوا امأف :

 يروهأللا عم الإ زاجحلا غلبت مل ةقيرطلا هذه نأ مهمعز ةهج نم
 يروهالا نأ عم هتقبطو

نم ريطم نبا لب « زاجحلا لهأ نم اوسیل ريطم نباو يدابآ دمحألاو
 يدابأ دمحألاو نميلا 

 ىلإ مه اهب اوتأي نأ نكمي فیکو « ةنيدلا يروهأللا اريخأ نطوتسا معن « « دنبلا نم يروهاللاو

 !؟ يلاورهنلا نيدلا بطق خيشلا وهو يزاجح نع اهنووري اغنإ مهو زاجحلا

 ناکو . هب فرعي باب مارحلا دجسلا يقو « اهخرؤمو اهماماو ةكم يتفم ناك بطقلا نإف

 نم انخايشأب تلصتا امنإ ةيرمعلا ةقيرطلا هذه + لوقي نأ ةرابعلا باوص
 ؛ هلاثمأو يروهأللا قيرط

ىلإ هديناسأ ىلعأ قاس هدوس نبا يدواتلا خيشلل ينانب مالسلا دبع نبا خيشلا ةزاجإ يفو
 - 

انشلا بهاولا يبأ نع يشاشقلا يفصلا نع يناروكلا خيشلا نع يراخبلا حيحص
 بطق نع يو

 ؛ زاجحلا لهآ نم امهنم لك يوانشلاو يشاشقلا نأ ملعت تنأو ؛ فورعملا هدنسب يلاورهنلا نيدلا

 وأ عامسلاب نيدلا بطق نع اهووري مل ؛ « يدابآ دمحلاو « يروهأللاو « ريطم نبا : ءالؤه نأ ىلع

 وأ هرصع لهأ زاجأ امل نيدلا بطق نم مهتلمش يتلا ةماعلا ةزاجالاب امنإو « ةصاخلا ةزاجإلا

 " يلآللا عماول " يف هسفن يناروكلا مهذيملت كلذب حرص امك « هرصم
 يناروكلا دارأف ؛ هريغو

 ةلسلسلا طيز دصقب ءالؤه اوزاجتساف ولعب هب اولصتي نأ : يميجعلاو
 فعضأ ىلع ولو « ولعلاو

 يوربلا فسوي اباب دجو امل هنإف « يسوواطلا لعف امك ًالثم ةماعلا ةزاجالا : يهو لمحتلا عاونأ

لتخلا ناهاش نبا هزاجإ هتلمش ناك روكذملا يورهلا نأ ثيح ۰ هزاجتسا
 ةرابع هدیفت امك ةماعلا ينا

 - ١ لاق هنإف ةقباسلا يواخسلا

 تناك دقو ةلمأت « ةماعلا ةزاجإلاب ًائيش هيلع أرق - هديمعت يسوواطلا دكأت دعب يأ - ذعنيحو

 حيحصلا يوري ناك يناروكلا نإف « هتقبطو يروهاللا لبق زاجحلا يف ةجئار هذه نیرمعلا ةقي

ع يسابعلا يوانشلا يلع نب دمحأ هخيش نع يشاشقلا يفصلا هخيش نع
 رفضغ ديسلا ةمالعلا ن

أ نع ينورزاكلا نيدلا باهش نب نمحرلا دبع نيدلا جات نع يدنبشقتلا
 نع يسواطلا حوتفلا يب

 لجعلا نبا قيرط نم حيحصلا " رمثلا فطق " يف ينالفلا قاس دقو « هريغو يورپلا فسوي اباب

دص نب ناهربلا نع نيدلا بح هدج نع يربطلا مركم نب ىبحي مامإلا نع ينميلا
 نع يقشمدلا قي

 . هدنسب تخيذاش نبا نع يلاوألا ميحرلا دبع

 لبق امهيف اناكو « زاجحلا ء ءاملع نايعأ نم امهالك بحم ا هدجو يربطلا نأ : ملعت تنأو

 . رثكأو نرقب يروهاللا
= 
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 نع حیحصلا " يسافلا راصقلا خیشلا ةياور " ةيرداقلا ةفحتلا و" ةيدابلا حنلا بحاص قاسو >

 نمحرلا دبع نیدلا ريهظ یلولا همع نع يسواطلا حوتفلا يبأ نع ينورزاكلا نع يسنوتلا فورخ
 نع يهوقربألا ميكحلا رداقلا دبع نيدلا رون یلولا هدج نع قاحسإ يبآ نيدلا ردب ىلوملا همع نع
 - : " حنملا " يف لاق ؛ يناغرفلا تخذاش نب دمحم نمحرلا دبع يبأ

 نع يوربلا فسوي باب خيشلا نع نيتجردب ىلعأ وهو يسواطلا حوتفلا يبأ ظفاحلا ىلإ هبو

 . ملا ... تخيذاش نبا

 لصتاو زاجحلا نع ًالضف ىصقألا برغملا ىلإ تلخد هذه نيرمعملا ةقيرط نأ ىلع : لدي اذهو
 . هتقبطو يروهاللا داليم لبق « راصقلاك : هنع نيذخآلاو فورخ لثم اهب

 : ًايناث امأو +

 . بيجع : رجح نبا ظفاحلا غلبت مل اهن : مهلوقف

 نب دمحم نب ميهاربإ ناهربلا ايندلا دنسم ماشلا ثدحم مامإلا هخيش ىلإ تلصو ةقيرطلا هذه ناف

 يوري ناك هنإف - نيتددشملا نيتلمهملا نيسلاو ءارلا حتفب - ماّسرلا نباب ريهشلا يقشمدلا قيدص

 تخيذاش نبا نع يلاوألا ميحرلا دبع خيشلا نع ًاضيأ هسفن "رمثلا فطق " يف امك حيحصلا
 . يناغرفلا

 قيدص نبا دلوو (ه۷۲۰) ةنس امومع زاجأو " ةنس نوعبرأو ةئام هرمع ناك " : ةليقع نبا لاق
 . (ه۷ ۱۹) ةنس

 رونلا : ابلاغ اهدمتعي ناك يتلا يهو  نیرخأتلا سراهف يف ةريهش هذه قیدص نبا ةقيرطو

 مامالا هدج نع يبربطلا مرکم نب ىيحي نع لجعلا نبا هخیش قیرط نم اهب لصتی ؛ يميجعلا
 نبا قیرط نم ةلسلسلا هذهو « يناغرفلا نع يلاوألا نع قیدص نبا ناهربلا نع يربطلا بحملا

 ىلعأ اهنإ : اولاقو امهیتبث يف ريمألاو يديعصلا رصتقا اهیلعو « اهریغو رصمب ةريهشلا يه قیدص
 : لاق مث ( ًاتايبأ رکذو ) ... مهل دیناسألا

 همجرت دقو ةعانصلاو ةياورلا لهأ نم دحأ هيف كشي ال فورعم قیدص نبا نع ظفاحلا ذخأو

 ةنس تامو « ةكمب هنم تعمس ۱ لاجرلا نم ایندلا دنسم " : هيف لاقف « رمغلا ءابنآ » يف ظفاحلا

 درفت « ةفئاطو « ةيميت نباو « ریبکلا راجحلا نم عمس ( ةنس نینانو سمخ ) نع ( نينامثو تس)

 = . ه.أ " مهنع ةياورلاب
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 نباو يفدصلا ةياورب قلعتي اميف - هللا همحر - يراخبلا مامالا حیحص نع ًاعنام ًامالک رظناو + >

 ربکآ ةلكشم هریمغن : هریمعت نع يناتكلا لاقو « يورپلا فسوي اباب : ریمعت ىلع مالکلاو ةداعس

 . اهتخأ نم

 . (۹۱۰) و (۹۸-۹۵۱) و (۷۰۱-۷۰۱۹ص) سراهفلا سرهف

 : ةدئافو هیبنت +

 يذ يف ترضح دق " : يلي ام يدنسلا دباع مامالا طنب تبثلا اذه نم ىلوألا ةحفصلا ىلع تدجو

 وهو لبنس دیعس دمحم خیشلا نب لبتس رهاط دمحم خيشلا سلجم يف فئاطلا يف (۱۲۱۱) ةنس ةدعقلا

 يف جحلا مايأ يف ةفرشلا ةكم يف ترضح هدعب مث" يراخبلا حیحص نم " داهجلا باتک " يف يرقي
 ‹ هنآورقم عیمج يف ةزاجالا هنم تبلطو روکذلا " حیحصلا " نم " جحلا باتک " يف هسیردت لاح

 ةماع ةزاجإ ينزاجأف ؛ ماخفلا هتذتاسأو مالعألا هخیاشم نم هيف هل زيجأ امو . امو « هتاعومسمو

 ؛ ةزاجإ هضعبو « ًاعامس هنم هضعب تذخأ دقف ۰ صوصخا لیبس ىلع " يراخبلا حیحص " يفو

 : نمیلاو « برغلاو « ماشلاو « رصمو ۰ نيمرحلا لهأ نم نوریثک هخیاشمو

 :ةکم لهأ نمف +

 خیشلا لاخو رداقلا دبع خیشلا نب يلع خیشلا ةكم يتفمو ۰ لبنس ديعس دمحم خیشلا هدلاو

 « بابا يسرجنا خاص نب ىيحي خیشلاو « لامج دمحم نب فراع دمحم خيشلا وهو « يتفلا يلع

 « لاله دمحم خیشلا نب ينغلا دبع خیشلاو ينتفلا نمحرلا دبع خیشلاو « ةديفلا فيلآتلا بحاص

 . مهریغو يدادخبلا یفطصم تنب نسحلا مأ ةخيشلا « ةنقتلا هدلاو ةجوزو يماشلا يلع خیشلاو

 : ةنيدلا لهأ نمو +

 ليعامسإ خیشلاو ۰ يناروشلا يلع النلاو . يكبزألا خيش النلاو « هللا ضيف میهارب خیشلا

 . مهریغو يدنبشقنلا

 : رصم لهآ نمو +
 دمحآ خیشلاو « ةديفلا فیناصتلا وذ « دمحم خیشلا نباو « ریبکلا يرهوجلا دمحآ خیشلا

 « يحيلصلا دمحم خیشلاو « يهيجندلا دمحآ خیشلاو « يبرغلا لیلخ خیشلاو ۰ يروهنمدلا

 . مهریغو ۰ يروصتلا روصنم خیشلاو ۰ ریردلا دمحأ خیشلاو

 : هاشلا لهأ نمو +

 = . امهريغو ةيمأ ينب عماجب سردلا ‹ خاص نب رمع خيشلاو « يربزكلا دمحم خيشلا
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 الو رجح نبا ظفاحلا غلبت مل ةقيرطلا هذهو يروهاللا هللا دعس نبا

 ناك ةئامنامثلا لاجر نم ناك حوتفلا وبأ ظفاحلاو رصمب اناك امهنأل يطويسألا

 دبع خيشلا هركذ حالصلاب افوصوم ناكو مجعلا ناسرخب ةنيدم هوقر وبأب
 يف ينالفلا حلاص خيشلا : لاقو ةباطتسلا هتهزن يف يجاجزلا يلع نب قلاخلا

 نب ميهاربإ قاحسإ يبأ نع « أطوملا روكذملا ينالتخلا يوريو رمثلا فطق
 . كلام نع < بعصم يبأ نع « يمشاپلا دمصلادبع

 فكيف

 : برغملا لهأ نمو + =

 يالوم نبا بطقلا دمحم نب يماهتلا دمحم يالوم نب دهاشلا دمحأ نب دمحم يالوم هللاب فراعلا

 .هريغو ينسحلا فيرشلا دمحم

 : نميلا لهأ نمو +

 . مهنع ذخأ دق مهلك ءالؤهو « مهريغو <« يزهرجلا هللا دبع خيشلا

 دمحم خيشلاو « يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا نع ذخأ رصم لهأ نم يرهوجلا دمحأ خيشلاو

 روصنم خيشلاو « هيلع أرقو هنع ذخأو يميجعلا نسح خيشلا هزاجأ يكملا لامج دمحم نب فراع

 ذخأ وهو ۰ يروصنملا ناميلس خيشلا ةمالعلا هخيش نع ذخأ يرصملا يرهزألا يروصتلا

 « حاتفلا دادم فلؤم يلالبنرشلا نسح خيشلا نع ذخأ وهو . يلالبنرشلا يحلا دبع خيشلا نع

 . هريغو

 . ه.أ ( ه۱۲۱۸ ةنس ) لاوش يف لبنس رهاط دمحم خيشلا فوتو -



 ( 1 )سس دباع دمعم دیناسآ نم دراشلا رصح
 يدنسلا مامإلل

 : [ ملسم حیحص امأو] "5
 ةينميلا رایدلا ثدح ىلإ يراخبلا حيحص يف ةقباسلا ديناسألاب هيورأف

 نب میهارب| يدلاو هب ينربخآ : لاق يولعلا مي ميهاربإ نب ميلس نيدلا سيفن

 يقشمدلا يلوزقلا يلع نب رم نب ىسوم نيدلا فرش انخيشو يولعلا رمع
 و يحلاصلا راجحلا بلاط يبآ نب دمحأ سابعلا وبآ هبانآ : الاق

 « يفقثلا نيسحلا نب دوعسم جرفلاوبآ انآ « ينامحلا تاداعسلا يبآ
 نع < میز كي يبأ دن نب محراب ما يب ظفاحلا

 هيورأو « ( ح) يريشقلا ملسم نب جاجحلا نب ملسم نع ۰ نادبع نب يكم
 « عبيدلا نب نمحرلادبع ظفاحلا ىلإ يراخبلا حيحص يف ةقباسلا ديناسألاب
 نع ۰ يجرشلا فيطللا دبع نب دمحأ نب دمحأ نيدلا نیز سابعلا يبأ نع
 سابعلا وبآ انأ : لاق یقشمدلا يرزجلا دمحم نب دمحم نب دمحم نيدلا سمش

 ةحلاصلا ةخيشلا انتأبنأ : لاق اعامس يفوصلا نيسح نب ميركلا دبع نب دمحأ
 ديؤملا نسحلا وبأ هب ينربخأ : تلاق اعامس يدنكلا رمع تنب بنيز دمحم مأ
 ليلكإلا يف ةقباسلا ديناسألاب اضيأ هيورأو ( ح) يسوطلا يلع نب دمحم نبا

 « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا ىلإ
 ‹ يمتيبلا يكملا رجح نب دمحأ نع « يكلاملا يروهنسلا دمحأ باهشلا نع

 ميحرلادبع نيدلا زع ةيرصلا رايدلا دنسم انأ . يراصنألا ايركز يضاقلا نع
 نب دومح انثلا وبأ هبانأ « يفنحلا يرهاقلا تارفلا نباب فورعملا دمحم نبا

 يطايمدلا فلخ نب نمولادبع نيدلا فرش ظفاحلا هبانأ يبجنملا هفيلخ
 هيورأو ( ح ) يروباسينلا يسوطلا دمحم نب ديؤملا نسحلاوبأ هب ينربخأ : لاق

 يناروكلا نسح نب ميهاربإ خيشلا ىلإ يراخبلا حيحص يف ةقب ةقباسلا ديناسألاب
 نع ۰ يلمرلا ةزمح نب دمحأ نب دمحم نع < يشاشقلا دمحأ خيشلا نع

 ؛ يبقعلا دمحم نب ناوضر ميعن يبأ ظفاحلا نع ۰ يراصنألا ايركذ يضاقلا

 ايركز يضاقلاو ( ح) كيوكلا فيطللا دبع نب دمحم نب دمحم رهاطلا يبأ نع



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالل

 نب دمحم نمیلا يبأ نب دمحم رهاطلاوبآ و يسلابلا ليقع نب دمحم نبا يلع نبا
 ليزن يردنكسالا مث « يتيركتلا يعبرلا حتفلا يبأ نب دمحأ نب فيطللادبع
 متخلا سلجم ىوس سلاجم ةعبرأ يف هيلع هعمس كيوكلا نباب فورعلا ةرهاقلا

 نب دمحأ سابعلاوبأ انأ , يلام من يسد يداملا دبع نب ديمحلا دبع

 آر حعفلا يبأ نيرمع مالسالا خيش نع اضيأ هيدري رجح نبا ظفاحلاو

 (:۱/ پ» نب دمحم لاديعوبأ ان + لاق يساقلا دمحم نب نسا نب سا سا

 في یی روصتم حفلا بأ نأ ‹ رمع

 هيورأو ۰ ( ح) ةزاجإ يسوطلا يلع نبا دمحم نب ديؤملا و اعامس يوارفلا

 فيرشلا يالوم نع « ةنس نب دمحم خيشلا نع « ينالفلا خاص خيشلا نع

 يطويسلا ظفاحلا نع « يئاجلألا نبا رمع نع < يروهجألا يلع نع دمحم
 يدرصلا رافغلادبع نب نونلا يذ نب دحاولادبع نع < ‹ رجح نب ظفاحلا نع

 جرملا يب او يودهلا زيزعلادبع نب يلع نبا دمحأ نب دمحم يلع يبأو

 ركب يبأ نب رمع نب يلع نسحلاوبأ انأ  اولاق يزغلا كارابم نب نمحرلادبع

 نع <« "فس ديس دم خيش نع آهو خاص يشل و (ح) يول

 نع < 7 يرمعلا دمحم دتسملا رمعملا نع ؛ ٠ يراصحلا نع + : ميهاربإ ماقم مامأ

 مث يلوزجلا نيساي نب دمحم هللا دبع يبأ نع « ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا

 يولعلا بلاط يبأ نب يلع نب ىسوم نيدلازع فيرشلا انأ . يرصملا



 حس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 نمحرلا دبع حالصنا نب نامثع و رمعوبآ نيدلا يقت ةمالعلا انآ « يوسولا

 دمحم نب دمحم نب نسحلا يلعوبآ ظفاحلاو حالصلا نباب فورعلا يعفاشلا

 نب دمحم ثدحا و ينيفرصلا دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ظفاحلاو « يركبلا

 نب يلع لضفلاو يقلاملا دمحأ نب يلع نب ىيحيو رافصلا رمع نب دمحم

 « يبطرقلا دمحأ نب دمحمو « ينارحلا ديمح ادبع نب دمحمو « دحاولادبع

 نسحلا يبأ نب فسوي نب يلعو « ينالقسعلا دومحم نب يلع نب دمحو
 يلعو ۰ يزاريشلا هللا ةبه نب دمحم رصن يبأ يضاقلا نب دمحأو « يروصلا

 ةمالس نب لضفلا ىبأ نب قيتعو « يواخسلا دمصلادبع نب دمحم نبا
 حالصلا نب لاق يعداربلا باهولادبع نب رمع تاكربلاوبأو « يواملسلا
 حالصلا نب لاقو يسوطلا دمحم نب ديؤملا انآ : يروصلاو هدعب ةتسلاو
 لاقو يوارفلا معنلادبع نب روصنم انآ « يواخسلاو ينالقسعلاو : اضیآ

 ظقاحا انآ : ناریخألا لاقو ينارحلا ةقدص نبا انآ : يزاريشلا نبا و يبطرقلا
 نباو روصنمو ديؤملا لاق رکاسع نب هللا ةبه نب نيسحلا نب يلع مساقلاوبآ
 يدعاصلا دمحأ نب لضفلا نب دمحم هللادبعوبأ مرحلا هيقف انأ : يلعو ةقدص
 دمحم دمحأوبأ انأ ۰ ىسرافلا دمحم نب رافغلا دبع نيسحلاوبأ انأ « يوارفلا

 ملسم انأ « نايفس نب دمحم نب ميهاربإ انأ ۰ يدولجلا هيورمع نب ىسيع نبا
 ةثالث عامس ليعامسإ نب دمحم نب ميهاربإ ىلع تاف دقو 2 جاجحلا نبا

 نع اهيف لوقي ميهاربإ ناك حيحصلا عماج جاجحلا نب ملسم ىلع عضاوم
 هنع اهلمح يردن الف : حالصلا نبا لاق ملسم انربخأ لوقي الو ملسم
 « يبآ ان ريم نبا انثدح [ جحلا باتسک يف لوألا توفلا ] ةداجو وأ ةزاجإ

 ثیدح ىلإ نیقلحماو نیرصقلا ثيدح رمع نبا نع « عفان نع « هللادبع نع
 . « مرح وذ اهعمو الإ ةأرماب لجر نولخي ال »

 نبا دمحمو ةمثيخوبأ ينثدح ملسم لوق نم [ اياصولا باتك يف يناثلا توفلا ]
 . ةماسقلا ثيدح ىلإ ملسم ءىرما قح ام رمع نب ثيدح ركذف ىنثملا



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالل

 ةبابش ان « برح نب ريهز ینث ملسم لوق نم [ ةرامإلا باتك يف ثلاثلا توفلا]

 (1۲/۷) ةبلعث ثيدح يف هلبوق ىلإ ( ةنج مامالا امنإ )/ ةريره يبأ ثیدح رکذف

 يزارلا نارهم نب دمحم انئدح : رجح نبا ظفاحلا لاق ( كمهسب تیمر اذا)

 يف دیشر نب دمحم هللا دبع وبأ دافآ و طايخلا دلاخ نب دامح هللادبع وبآ ان

 نب ركب يبأ يضاقلا ىلع تسكعنا ةث ةثالثلا تاوفألا هذه نأ هتلحر دئاوف

 نع هيف لوقي اهادع ام و ملسم ان ميهاربإ لوقي يتلا يه اهنأ مهوأف يبرعلا

 ةروكذملا تاوفألا ررح هنأ ركذو « هب رتغي ال نأ يغبني هنم مهو وهو . ملسم

 يضاقلا خيش وهو « صاعلا نب نايفس رحب يبآ ظفاحلا ةخسن شماوه نم

 يلبنحلا ركب يبأ نب دمحآ سابعلاوبآ تاوفألا هذهب انأو : [ ظفاحلا لاق ]

 انأ  رصم نم هباتك يف يرزوتلا دمحم نب نامثع رخفلا نأ قق قشمد نم هباتك يف

 نب دمحآ رفعجوبأ انأبنأ ةزاجإ يدسم نب فسوي نب دمحم رکبوبآ

 هللادبع دمحم يبأ ىلع هل هعامسب يدزألا حلاص نب رباج نب هللادبع نبدمحأ

 « يجابلا هللا دبع نب دمحأ نب دمحم هللادبع انأ « ىجابلا دمحم نب ىلع نبا

 نب ىيحي نب دمحآرکبوبآ ان ناماه نب ىسيع نب باهولادبع العلاوبأ انأ

 انآ « يسنالقلا ةريغملا نب نيسحلا نب يلع نب دمحأ دمحم وبأ انأ « رقشألا

 يف كفإلا ثيدح ىلإ هلوأ نم عمسأ انأ و هيلع ةءارق حيحصلا عیمجب ملسم

 خيشلا رباكألاب رغاصألا قحلم ةمالعلا نع هيورأو ¢ (ح) باتكلا رخاوأ

 نع « دمحم فيرشلا يالوم نع « ةنس نب دمحم خيشلا نع « ينالفلا اص

 بحا هدج نع « يربطلا مركم نب ىيحي نع « لجعلا دمحم نب دمحأ خيشلا

 يفقثلا دوعسم جرفلا يبأ نع « ينامحلا تاداعسلا يبأ نع ۰ راجحلا بلاط

 . هدنم نبا مساقلا يبأ نع



 یاس اعم دین اللا رج
 يدنسلا مامإلل

 نع « شامکرآ نب لیلخ نب دمحم نع اضیآ هيوري فیرشلا يالومو (ح)

 دمحم وبآ خيشلا ةزاجإ ملسم حيحص میمج انأ : لاق رجح نبا ظفاحلا
 يبأ نع « مارحلا دجسلاب ةهفاشم يروباسينلا دمحم نب دمحم نب هللادبع

 نب نيسحلا نب يلع نسحلا يبأ نع « يسدقملا ةزمح نب ناميلس لضفلا
 يبأ ظفاحلا نع ۰ یمالسلا رصان نب دمحم لضفلا ىبأ ظفاحلا نعو ىلع

 نب دمحم ركب يبأ ظفاحلا نع « هدنم نب هللادبع نب نمحرلادبع مساقلا

 نب يكم نسحلا يبآ نع ۰ يقزوجلا نسحلا نب ايركز نب دمحم نب هللادبع
 . ملسم نع « يروباسينلا نادبع

 وحن ىلع هحيحص لمتشا دقو « ملسم ىلإ ديناسألا ىلعأ اذهو :[ تلق ]
 خيشلا لاق تايعابرلا هدنع ام ىلعأ و رركملا طاقسإب ثيدح فالآ ةعبرأ

 يف ناطيشلا ىقلأ دقو : ةباطتسملا ةهزنلا يف يجاجزملا يلع نب قلاخلا دبع

 وأ هقرحت وأ تيبلا مدهت هتءارق نأ لضفلا لهأ ىلإ يمتني نم ضعب بولق
 ‹ هخفن و ناطيشلا ثفن نم هللاب ذوعن « ميظع لهج اذهو : لاق هلهأ قرفت

 نس ىلإ فلالا و قلا دعب نيعبسو نا ةنس نم ءأرقن نحن ىلاعت هللا دمحنو

 ىهتنا . اريبك اددمو « اريثك اريخ الإ انيأر ام ةرم ةنس لك نيعبسو عست

 : [ ةميرخ نبا حيحص امأو ] "1

 نب ركب يبآ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ ريخألا مدقتملا دنسلاب هيورأف
 يبأ نب دمحأ نب دمحم / هللادبعوبأ انآ ٠ يحلاصلا زعلا نب دمحم نب ميهاربإ (۲۲/ب)

 نمحرلادبع نب دمحأ نب دمحم و دعس نب دمحم نب ىيحيو دارزلا نب اجیپلا

 دمحم نب نسحلا يلع وبأ انأ : لوألا لاق ركسع نب دمحأ نب يلعو يدجبلا
 : الاق يسرنلا لضفلا يبأ نب هللا دبع نب دمحم انأ : نورخألا لاق و يركبلا

 هبانأ ٠ يماحسلا رهاط نب رهاز انأ ٠ يوربلا دمحم نب زیلادبع حور وبآ انأ

 دمحأ نب ميهاربإ نب دمحأو يدورجنكلا نمحرلا دبع نب دمحم دعسوبأ

 روصنم نب ديعس رفظملاوبأو « قارولا ىيحي نب دمحم نب دمحمو « يربقلا
 رهاط يبأ نع < « مهتسمخ يزاعلا لضفلا يبأ نب ب مساقلاوبأو « يريشقلا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام را

 فنصم هدج ىلع هعامسب ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم نب لضفلا نب دمحم
 .باتكلا

 : : [ يليعامسإلا حيحص امآ و ]

 نع <« ‹ يراصنألا دارم دمحم نب نيسح دمحم خيشلا يمع ىمع نع هيورأف
 تايح دمحم خيشلا نع < يدنسلا قداص دمحم نب نسحلا يبأ خيشلا
 ءالع نب دمحم خيشلا نع « « يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع « يدنسلا

 نب دمحم مجنلا نع « يكبسلا ليلخ نب دمحأ باهشلا نع « يلبابلا نيدلا
 رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا نع < ‹ يطيفلا يلع نب دمحأ

 ةعامج نب زيزعلادبع نيدلازع نب ركب يبأ نيدلا فرش نع « ينالقسعلا
 نب ىبحي نع « امهالك يواديوسلا دمحم نب نسحلا نب دمحأ سابعلا يبأو
 نالع نب يكم و ةملسم نب جرفلا نب دمحأ نع « يرمعلا هللا لضف
 يقابلادبع نب دمحم حتفلاوبأ ان : لوألا لاق يقارعلا دمحأ نب ليعامسإو

 داز يفلسلا رهاطوبأ انأ : نارخآلا لاقو رادنب نب تباث نب ىيحيو يطبلا نبا
 رادنب نب تباث انأ : ةثالثلا لاق تباث نب ىيحيو يطبلا نبا انآ و ليعامسإ
 ركب وبأ انأ « يناقربلا بلاغ نب دمحم نب دمحأ ركبوبأ ظفاحلا انآ اعامس
 هنم اءزج تأرقو : ظفاحلا لاق يليعامسإلا يناجرجلا ميهاربإ نب دمحأ
 يضرفلا ميه اربإ نب ركب يبأ دامعلا ىلع ابلاغ يراخبلا قيلاعت ىلع لمتشي
 نأ , يزاريشلا نب رصن يبأ نم هميمجل هتزاجإي باتكلا رئاسب ينزاجأو
 نم هعامسب يزوجلا يلع نب نمحرلادبع جرفلا يبأ نب يلع مساقلاوبأ
 مدقتملا هدنس رادنب نب تباث نب ىيحي

 : [ ةناوع يبأ حيحص اما و] ۹

 : نوتملا نم اليلق و ديناسألا يف اقرط هيف داز نکن ملسم حيحص ىلع جرختسم وهو
 دمحم خيشلا نع ۰ يدنسلا يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع هيورأف
 دمحم خيشلا نع « يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع < « يبرغملا دمحم نبا
 يكملا رجح نب دمحأ باهشلا نع « يروهنسلا دمحأ خيشلا نع < « يلبابلا



 ) ۳ )سس دباع دمعم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 نب دمحآ سابعلا يبأ و يسدقلا هللاديبع نب دمحآ نب دمحم نب هللادبع دمحم

 يبأ نب دمحأ نب دمحم هللادبع يبأ نع « يسدقملا ديمح ادبع نب ركب يبأ

 نب مساقلا نع « يركبلا دمحم نب نسحلا يبأ نع « دارزلا نب اجيبلا

 دمحوبأو (ح)يريشقلا نمحرلا ةبه دعسألا وبآ انأ « رافصلا رمع نب هللادبع

 دمحم نب يلع نسحلا يبأ نع اضيأ هيوري رجح نبا ظفاحلا خيش يسدقلا

 نسحلا نب كلملا دبع ميعن وبآ انآ « يريجبلا نمحرلادبع نب ديمحلادبع

 فورعملا يدنفألا دمحأ نع « فيرشلا يالوم نع « ةنس نب دمحم نع

 /رمع نب هللادبع نب مساقلا نع ۰ ينامركلا دمحم نب رمع نع ۰ يرزوتلا (7/1)

 . مدقتملا هدنسب رافصلا

 : [ رطفلا ةقدص باتك امأو ]
 خيشلا نع « يجاجزلا فسوي خيشلا هب انربخأف : يبايرفلا رفعجل

 رداقلادبع نب نيدباعلا نیز خيشلا نع « يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع
 يضاقلا نع ۰ يلمرلا دمحم خيشلا نع « يعفاشلا يكملا ينيسحلا يربطلا

 يلع نسحلا يبأ نع « ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا نع ۰ يراصنألا ايركز

 انأ « شوب نب دعس نب ىيحي مساقلا وبأ انأ « ظفاحلا ليلخ نب فسوي



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رص ل ل ۳ (

 يدنسلا مامإلل

 : [ تافصلا باتك امأو ] -۸۱
 فیرشلا خیشلا نع ۰ ينالفلا اص خيشلا نع هیورآف : ينطقرادلل

 نع « يسلبانلا نع ۰ يمجعلا نسح خیشلا نع ۰ يعردلا نامیلس يالوم

 نیدلا بح نب روصنم نب دمحآ رمعلا نع  بیقنلا ةزمح نب دمحم دیسلا
 يدنشقلقلا ناهرب خیشلا نع ۰ روصنم خیشلا هدلاو نع « يقشمدلا يفنحلا

 يدنسلا يقشمدلا مث يضرالا هللادبع نب رداهب نع « رجح نبا ظفاحلا نع

 انأ « ةيئايضلا ميق نب دمحم نب هللادبع دمحم يبأ نع ۰ [ نونسلاو ةلمهملا حتضب ]

 دمحم نب دمحم نب رمع انآ ؛ يسدقلا دحاولادبع نب دمحأ نب يلع رخفلا

 بلاطوبأ انأ ‹ يراصنألا يقابلادبع نب دمحم ركب وبآ يضاقلا انأ « رمعم نبا

 . ينطقرادلا انآ « يراشكلا

 : [ فوصتلا ةفص باتك امأو ] 7
 نع ‹ رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسالاب هيورأف : رهاط نب لضفلا يبأل

 ديعس نب دمحم انأ « بلاط يبأ نب دمحأ نع « يخونتلا قاحسإ يبأ خيشلا

 . هب يبأ انأ ٠ رهاط نب دمحم نب رهاط ةعرز وبأ انأ « نزاخلا

 : [ ةنجلا ةفص باتك امأو ] -4*
 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ اضيأ قباسلا دانسإلاب هيورأف : ايندلا يبأ نبال

 ميركلادبع نب دمحم نع « لامكلا تنب بنيز نع « يسلابلا دمحم نب رمع

 نب رباج انأ « انبلا نب بلاغوبآ انأ « بهاوم نب حتفلاوبآ انآ ٠ يديسلا
 داجنلا ناملس نب دمحأ ركب وبأ انآ « ناركب نب نامثع نب نسحلا انآ « نيساي

 . ايندلا ىبأ نبا انأ

 : [ ةنجلا ةفص باتكامأو ] 4
 ديسلا هيبأ نع « ماجبلا ناميلس نب دمحأ ديسلا نع هيورأف : ميعن يبأل

 , لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي ديسلا نع « ماجبلا ركبأ رمع نب ناميلس
 خاص نب قازرلادبع نب روصنم خيشلا مع يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع

 نع « يحازلا ميهاربإ نب ةمالس نب دمحأ نب ناطلس خيشلا نع « يخوطلا



 ) ۳ )ر دباع دمحم دیناس نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 نع ۰ يكملا يمثيهلا رجح نب دمحأ باهشلا نع « يدايزلا نيدلارون يلع

 يراخبلا نبا رخفلا انأ « تارفلا نب زعلا نع « يطابنسلا قحلادبع فرشلا
 دمحم نب دمحأ مراكملاوبأ انآ « يسدقملا دحاولادبع نب دمحا نب يلع وهو

 . ميعن وبأ انأ « نابللا

 : [ رانلا ةفص باتک و ةنجلا ةفص باتك امأو ] 6

 نع « قحلادبع فرش ىلإ مدقتملا دنسلاب امهيورأف : ايضلا ظفاحلل امهالك
 نب ناميلس نع « دجملا ىبأ نب ىلع نسحلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا
 .اهفلؤم نع « ةزمح

 : [ رانلا ةفص بانک اماو ] 85

 دوعسم نع « هدنم نب دومحم نع « رفظلا نب مساقلا انأ « يبهذلا نب ةريره

 نب دمحم نب نسحلا انأ « هدنم نب هللادبع يبأ نب باهولادبع انأ « نسحلا نب

 /. ايندلا يبأ نبا انآ « رمع نب دمحم نب دمحأ انأ « هوي (۱۳/ب)

 : [ ةالصلا باتك امأو ] 41

 دمحم نب نيسح دمحم خيشلا يمع نع هيورأف : نيكد نب لضفلا ميعن يبأل

 نع « يدنسلا قداص دمحم نب نسحلا يبأ خيشلا نع « يراصنألا دارم

 ظفاحلا نع « ىخونتلا قاحسإ یبآ نع « رجح نبا ظفاحلا نع ۰ يطويسلا

 .ميعن وبأ انأ « مالسلادبع نبا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ةدنسلا ثيداحال قازرلادبع فنصم نم جرختسلا ةالصلا باتک امأو ]۸
 : [ فصاخ
 نب دمحأ سابعلا يبأ نع ۰ رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب ةيورأف

 دحاولا دبع نب دمحم انأ « ةزمح نب ناميلس يقتلا نع « يلبنحلا ركب يبأ
 انث ميعن وبأ انأ « دادحلا دمحأ نب نسحلا يلع وبأ انأ « ينالديصلا رفعجوبأ
 . قزارلا دبع نع < « يربدلا ميهاربإ نب قاحسإ ان « يناربطلا

 : [ ةالصلا باتك امآ و ] 4
 نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسالاب اضیآ هيورأف : يميهاربالا ءاطع نب هللادبعل

 بلاط ىبأ نب دمحآ سابعلا وبآ انآ . يسدقلا لیلخ نب دمحأ نع « رجح
 نب دمحم نب دمحم يلاعلاوبآ انأ ۰ يناسربلا بوقعي نب دمحأ نع « راجحلا
 . يميهاربإلا انأ « ساحنلا
 : [ یحضلا ةالص بانک امآ و] ۰

 قلاخادبع خيشلا نع « يجاجزملا فسوي خيشلا نع هيورأف : مكاحلل
 خيشلا هيبأ نع <« ميهاربإ نب رهاط دمحم خيشلا نع < « يجاجزملا ركب يبأ نبا
 نع ‹ يحازملا دمحأ نب ناطلس خيشلا نع « يناروكلا يدركلا ميهاربإ
 ‹ يطيغلا يلع نب دمحأ نب دمحم نع < کیا ليلخ نب دمحأ
 دمحآ لامكلا نع ؛ رجح نبا ظفاحلا نع ؛ ‹ يراصنألا نع « ايركز يضاقلا
 نب ميهاربإ انأ « يزملا جاجحلا يبأ ظفاحلا نع « قحلادبع نب يلع نبا
 رهاط نب رهاز انآ « رخافلا نب رمعم نب دمحم نع « يجردلا ليعامسإ
 انأ « مارصلا دمحأ نب دمحم نب هللاديبع نب دمحم لضفلا وبأ انآ « يماحسلا
 مکاخا

 : [ملسو هيلع یلاعت هللا یلص يبنلا ىلع ةالصلا باتک امأو] ١-
 رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : مصاع يبأ نب ركب يبأل

 لامكلا تنب بنيز نع ۰ يوالحلا يلع نب رمع نب هللادبع يلاعملا يبأ نع

 نب دمحم انأ ۰ ينالديصلا رفعج وبأ انأ « ظفاحلا ليلخ نب فسوي نع
 . مصاع يبأ نبا انأ « بابقلا ركب يبأ نع ش2 ناذاش نب هللادبع



 ) ۳ )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ تمصلا باتک امآ و] 7
 « يناروكلا میهاربا خیشلا ىلإ قباسلا دانسالاب هيورأف : اهندلا يبأ نبال

 يلع نب دمحم نع ۰ يدركلا دمحم نب فسوي النم نب فيرش دمحم النم نع
 نب ظفاحلا نع ۰ يطويسلا ظفاحلا نع « يمثيبلا رجح نبا نع « يمكحلا

 بنيز نع « ميثغ نب دمحأ نب دمحم هللادبع يبأ نع « ينالقسعلا رجح
 هللادبع تنب ىجل نع « دوعسلا يبأ نب ىيحي مساقلا يبأ نع « لامكلا تنب

 « رذنملا نب نيسحلا نب نسحلا انأ « ةحلط نب دمحأ نب نيسحلا انأ « ةينابهرلا

 . ايندلا يبأ انأ « ناوفص نبا انأ
 : [ مايصلا باتك امآ و ] ۲۳

)5/1( 

 نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسالاب هيورأف : يبايرفلا رفعجل

 قاحسإ يبأ نع « ينيقلبلا نالسر نب رمع نب ح اص نيدلا ملع ىقتلا يبأ
 نب دمحأ نب يلع رخفلا انآ ‹ يزملا جاجحلا يبأ ظفاحلا نع « يخونتلا

 ‹ يراصنألا يقابلادبع نب دمحم رکبوبآ انأ « ذزربط نب رمع انآ « يراخبلا

 /رفعج نب دمحأ نب ميهاربإ انأ ‹ يرهوجلا يلع نب نسحلا دمحم وبأ انأ

 . يبايرفلا رفعج انآ « يقرخلا

 : [ مايصلا باتك امأو ] 4

 نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : يضاقلا فسويل

 نب دمحم نيدلا رفظم انأ « نيسحلا نب لضفلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا

 نب رمع انأ « ةزملا بيطخ نب ميحرلادبع انأ ؛ ينالقسعلا ىيحي نب دمحم

 نسحلاوبأ انأ  يرهوحا دمحموبأ انأ . يقابلادبع نب ركبوبأ انأ « ذزربط

 . هب فسوي انأ « ناسيك نب دمحم نب يلع



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام را

 : [ مایصلا بانک امأو] -۵

 ‹ رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسالاب هيورأف : مصاع يبأ نب ركب يبأل
 انآ « یجاهنصلا ىلع نب هللادبع انأ « يلضافلا دمحأ نب دمحم يلع يبآ نع
 دومحم انأ ؛ ينالديصلا رفعج يبأ نع « معنملادبع نب فيطللا دبع بيجنلا
 انأ « بابقلا ركبوبأ انأ « ناذاش نب ركبوبأ انأ « يفريصلا ليعامسإ نبا
 . هب مصاع يبأ نب ورمع نب دمحأ ركبوبأ

OO 



 ) ۳ )سس دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالل

 ةمجعملا داضلا فرح

 : [ ةقيقعلاو ایاحضلا باتک امأ] 01

 نع ۰ ةنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع هیورآف : خيشلا يبأل
 ايركز نع « يلمرلا نع ؛ يروهجألا يلع نع ۰ فيرشلا يالوم
 نع « دجملا ىبأ نب ىلع نسحلا ىبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع ۰ يراصنألا

 دمحم نب رصان انأ  ظفاحلا ليلخ نب فسوي نع « يدمآلا ىيحي نب قاحسإ

 نب دمحأ نب دمحم رهاطوبأ انأ « يفقثلا دحاولادبع نب رفعج انأ «٠ يربولا
 . نايح نب دمحم وبأ انأ « ميحرلادبع

 : [ ءافعضلا باتك امأو] -۷

 رمع نع « يروهجألا يلع خيشلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يراخبلل
 يلع يبأ نع ۰ رجح نبا ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا نع « يئاجلإلا نبا

 نع « يكم نب مساقلا يبأ نع « قاحسإ يبأ نب فسوي نع « يلضافلا

 نب دمحأ سابعلا وبآ انآ « زيزعلادبع نب دمحم انآ « لاوكشب نب مساقلا يبأ

 ‹ ىرقملا ىلع نب دمحأ نب هللادبع انأ « يوربلا رذ وبأ انأ . يرذعلا رمع

 يزاغلا نب بيعش نب دمحم نسحلاوبأ انأ « ميهاربإ نب يلع نسحلاوبأ انأ
 . يراخبلا ليعامسإ نب دمحم تعمس : لاق

 : [ ءافعضلا باتك امآ و] ۸

 نب دمحأ نع « رجح نبا ظفاحا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : يئاسنلل

 نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب ميهاربإ نب ميحرلادبع انآ « قحلادبع نب يلع
 ملسم نب يلع نسحلاوبأ انأ « يعوشخلا رهاطوبأ انأ « يدج انأ « رسيلا يبأ

 انأ « باشخلا رينم نب يلع نسحلاوبأ انأ « رشب نب ليعامسإ انآ « يملسلا

 . يئاسنلا انآ « يركسعلا قيشر نب نسحلا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح ۳ (

 يدنسلا مامإلل

 ةلمهلا ءاطلا فرح

 ٩ ةيصعلاو ةعاطلا باتک امآو]- [ :
 يبآ نع  رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : دبعم نسب يلعل

 نسحلا يبآ نع < , رکاسع نب بلاغ يبآ نب مساقلا نع ۰ يخونتلا قاحسإ
 مساقلاوبأ انأ « ارفصلا يبأ نبا نع < ‹ رصان نب لضفلا يبأ نع « ريقملا نبا
 ان زازبلا روسملا نب دمحأ نب دمحم انأ « يرانبالا دمحأ نب دمحم نب نسحلا
 . دادش نب دبعم نب يلع ان ينيعرلا ديلت نب ىسيع نب دواد نب مادقم

 :[ ةيفوصلا تاقبطلا بانک امآ و] ۰

 ناميلس نب مساقلا يبأ ديسلا نع هيورأف : يملسلا نمحرلادبع يبأل

 ىبحي ديسلا نع « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا نع « ماجبلا
 ديسلا نع « يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع ؛ لدهألا لوبقم رمع نبا
 نب دمحم نع « شاشغلا دمحأ خيشلا نع « يعفاشلا ينميلا ينيدرلا دمحم

 ةريره يبأ نع ۰ رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا نع ۰ يلمرلا دمحأ
 يبأ نب يلع نب يزاريشلا نب دامعلا نب دمحم رصن وبآ انأ ‹ يبهذلا نبا

 انأ ۰ رهاط نب دمحم لضفلا يبأ نب رهاط ةعرز وبآ انأ « يزوجلا نب جرفلا

 . يملسلا انأ ۰ يزاريشلا فلخ نب يلع نب دمحأ ركبوبأ
 : [ ةباحصلا تاقبط امآ و] ١

 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : ينارحلا ةبورع يبأل

 ظفاحلا انآ « هيبأ نع « دعس نب دمحم نب ىيحي نع « ناميلس نب دمحم يبأ

 نب رهاطوبأ انآ « لضفلا نب ليعامسإ انأ ء ركب يبأ نب دمحم ىسوموبأ
 دمحم نب نيسحلا ةبورعوبأ انأ « يمصاعلا ميهاربإ نب دمحم انآ ۰ ميحرلادبع
 ينارحلا رشعم يبأ نبا



 ) ۳ ( سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ یربکلا تاقبطلا امأو] -۲

 دمحم خیشلا يمع نع هيورأف : يدقاولا يدادغبلا دعس دمحم هتلادبع يبأل

 نع « ىلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع < يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا

 هللادبع يبأ نع « يسدقلا هللاديبع نب دمحأ نب دمحم نب هللادبع دمحم يبأ

 ‹ همعن نب مئادلادبع نب دمحأ انأ « دارزلا نب اجيبلا يبأ نب دمحأ نب دمحم
 ‹ يراصنألا يقابلا دبع نب دمحم انأ ظ ةراك نب ىلع نب لبهد نب هللادبع انأ

 انأ « ةيويح نب سابعلا نب دمحم رمعوبأ انأ ٤ يرهوجلا يلع نب نسجل اانا

 يف وهو دعس نب دمحم ان بالحلا ليلخلا نب قاحسإ نب ناميلس بويأ وبأ

 : [ يبهذلل ظافحلا تاقبط امآ و] ١-

 نب دمحم نع يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا ىلإ قباسلا دنسلاب اهيورأف

 اهفلؤم نع < يدادغبلا دمصلادبع نب يلع نب رمع نب دمحا سابعلا

 .یبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع یبآ ظفاحلا

 : [ ظفاحلا تاقبط امأ و] 4

 . يورپلا دمحم نب دمحأ ديبع يبأ هفلؤم نع ‹ يؤلؤللا رمع نب دمحا

 : [ ءاهقفلا تاقبط اما و] ۵

 نب دمحم نع < ينالفلا خاص خيشلا نع اهيورأف : يزاريشلا قاحسإ يبأل
 نع <« يمقلعلا نمحرلادبع نب دمحم نع « فيرشلا يالوم نع ‹ ةنس

 ميهاربإ نع « يربطلا حلاص نب هللا راج تنب ةشئاع نع « يطويسلا ظفاحلا



 دیم دعم دینا نم دشا صح سو
 يدنسلا مامإلل

 نب دمحم نع « راجحلا يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ نع « قيدص نب دمحم نبا

 : [ ءاهقفلا تاقبط امآ و] ٠

 نب ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يكبسلل

 . هفلؤم

 : [ ضارمألاو بطلا بانك امأو] ۷

 يراخبلا نب يلع رخفلا انأ ۰ يزلا جاجحا يبأ نع « يخونتلا قاحسإ يبآ

 . مصاع يبأ نب انأ « بابقلا رکبوبآ انآ « ناذاش نب هللادبع نب دمحم

 : [ يوبنلا بطلا باتك امآ و] -۸

 خيشلا نع « يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع هيورأف : ميعن يبأل

 نع « يدنسلا تايح دمحم خيشلا نع « يدنسلا قداص دمحم نب نسحلا يبأ

 ريشقاب ديعس خيشلا نب هللادبع خيشلا نع « يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا

 ايركز يضاقلا نع « يلمرلا ةزمح نب دمحأ نب دمحم نع « يعفاشلا

 : [ ديناسألا بيرقت حرش بيرثتلا حرط امأو]
 نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يقارعلا ظفاحلا نب ةعرز يبأ ظفاحلل



 ) 1 سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ بویغلا مالعل عوضخلاو بولقلا ةراهط امآ و] -۰

 نب دمحم نیدلا سمش ىلإ يراخبلا حیحص يف مدقتلا دنسلاب هيورأف

 نع « يقارعلا نيسحلا نب میحرلا دبع ظفاحلا نع ۰ يرزجلا دمحم نب دمحم

 نع ۰ يموديلا يركبلا بيطخلا ميهاربإ نب دمحم نب دمحم نيدلا ردص
 . نيدلا دعس دمحأ نب زيزعلا دبع « هفلؤم
 : [ ةراهطلا باتك امآ و] ١

 ديعس دمحم انأ « ينالفلا خاص خيشلا نع هيورأف : دواد يبأ نب ركب يسبأل

 نب دمحأ انأ « هيبأ نع « يناروكلا ميهاربإ نب رهاط دمحم خيشلا انآ ءرفس
 نع « ايركز يضاقلا انأ « يلمرلا ةزمح نب دمحأ نب دمحم انأ « يندملا دمحم

 يبأ نع ‹ ىسوم نب دمحم نب ميهاربإ نب ليعامسإ نع « رجح نبا ظفاحلا
 دمحأ نب يلع رخفلا انآ « يلبرالا نمحرلا دبع نب دمحم نب نسحلا دمحم
 دمحأ بلاغ وبأ انأ « ذزربط دمحم نب رمع انأ < يراخبلا نب دحاولادبع نبا
 مساقلا وبأ انآ « نومأملا نب دمصلا دبع مئانغلا وبأ انأ « انبلا نسح نبا
 . هب دواد ىبأ نب ركب وبأ انأ « هبابح نب دمحم نب هللادبع
 ۱ : [ روهطلا باتک امآ و] -۲

 دمحم انآ « ذزربط نب دمحم نب رمع ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : دیبع يبأل

 انأ ‹ يرهوجلا يلع نب نسحلا دمحم وبآ انآ ‹ يراصنألا يقابلا دبع نبا

 ؛ يزورملا ناميلس نب ىيحي نب دمحم ركب وبأ انأ « ديبع نب دمحم نب نيسحلا
 . مالس نب مساقلا ديبع وبأ انأ

HO 



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سا 3 (

 يدنسلا مامإلل

 ةلمهملا نبعلا فرح

 : [ يزمرتلا حرش يف يذوحألا ةضراع امأ و]-١
 يالوم نع « ةنس نب دمحم نع « ينالفلا اص خيشلا نع اهيورأف

 نع « يطويسلا لالجلا نع ؛ يخركلا نيدلا ردب خيشلا نع ۰ فيرشلا

 « قيدص نب دمحم نب ميهاربإ نع « يربطلا خاص نب هللا راج تنب ةشئاع

 مساقلا يبأ نع ۰ ينادمبلا يلع نب رفعج نع « راجحلا سابعلا يبأ نع

 . اهفلؤم نع « لاوكشب نبا
 : [ بتكلا ةيراع باتك امأ و] ٠

 ظفاحلا نع « ىطويسلا لالجلا ىلإ قباسلا دانسإلاب اضيأ هيورأف : يودزبلل

 نب دمحم مزحلا وبأ انأ « ينبيزلا نسحلا نب دمحأ سابعلا يبأ نع « رجح نبا
 انأ « يهرقربألا قاحسإ نب دمحأ انأ « يسنالقلا دمحم نب دمحم حتفلا يبأ

 دمحأ ركب وبأ انأ ٠ يفلسلا رهاط وبأ انأ « ليفطلا نب فسوي نب ميحرلا دبع

 دمحأ ركب وبآ ظفاحلا انأ « هيودرم نب ىسوم نب دمحأ ركب يبأ نب دمحم نبا

 . يودزبلا رفعج نب دمحم نبا

 : [ هجرختسملا ىمستو كلام مامالا هقف يف ةيبنعلا امآ و] -۵

 يخونتلا قاحسإ يبآ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اهيورأف

 دمحم انأ « يبطرقلا هللا دبع دمحم يبأ نع « يشآ يداولا رباج نب دمحم نع

 نب هللا دبع نب سنوي ديلولا يبأ نع « يبطرقلا عالطلا نب ىلوم جرف نبا
 نع « ةبابل نب رمع نب دمحم نع « هللا دبع نب ىيحي ىسيع يبأ نع « ثيغم

 يبتعلا ةبتع يبأ نب ديمح نب ةبتع نب زيزعلا دبع نب دمحأ نب دمحم
 . (ح) يسلدنألا



 ) ۳0 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 سنوي نع < يلضافلا يلع يبأ نع ‹ اهيوري اضيأ رجح نبا ظفاحلاو

 ‹ رصان نبا لضفلا يبأ نع « ريقملا نب نسحلا يبأ نع « قاحسإ يبأ نبا

 دمحأ رمع وبأ انأ « ربلا دبع / نب رمع وبأ انأ « يديمحلا هللادبع يبآ نع (1۵/ب)

 نع « ةبابل نب رمع نب دمحم نع « يبآ انآ يجابلا دمحم نب هللا دبع نبا
 نبريخلا ديعس نب ماشه ديلولا يبأ نع ۰ اضيأ اهيوري ظفاحلا و (ح) اهفلؤم
 ىسيع وبأ انأ « يضاقلا مهرد يبأ نب ىسيع نب فلخ مزحلا وبآ انأ نوحتف

 . فلؤملا نع « ةبابل نب رمع نب دمحم نع « ىسيع يبأ نب ىيحي
 : [ نيصحلا نصحلا ةدع امأو] 7

 . نيصحلا نصحلا يف روكذملا دنسلاب اهيورأف
ê“ ثا : ] ةدمعلا حرش ةيساح ةدعلا امآ و [ ١ 

 ليعامسإ نب دمحم نب هللا دبع ديسلا نع اهيورأف : ديعلا قيقد نبال

 فلؤملا هيبأ نع - هاقب ىلاعت هللا لاطأ - يناعنصلا ريمألا .
  -۸ىلاعت هللا باتك يف يآلا ددع باتك امآ و] [ :

 انأ « رصان نب لضفلا يبأ ظفاحلا ىلإ هيبتعلا يف مدقتملا دانسإلاب هيورأف

 نب ىيحي نب يلع انأ « يدبعلا قاحسإ نب دمحم نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ
 رمع نب نسحلا نب دمحم انأ : الاق هیونسح نب مساقلا نب دمحم و هيوكدبع

 ىسيع نب دمحم هللادبع وبأ ان حابصلا نب هللا دبع نب رفعج ان يفقثلا ريشب نبا

  5حاتفملا صيخلت حرش حارفألا سورع امأ و] [ :
 يالوم نع « ةنس نب دمحم نع « ينالفلا خاص خيشلا نع اهيورأف

 يقت نع ۰ يطويسلا لالجلا نع « يئاجلإلا نب رمع جارسلا نع « فيرشلا
 يكبسلا نيدلا ءاهب هفلؤم نع « ةريهظ يبأ نع ۰ دهف نب نيدلا .

 ٠ ] شرعلا باتك امأو [ :

 يطويسلا لالجلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم «

 بحا نب دمحأ انأ « يظفاحلا هللادبع نب جرف نع « رجح نبا ظفاحلا نع



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سس( ۳ (

 يدنسلا مامإلل

 نسحلا نب هللا ةبه انأ « معنملا دبع نب فيطللادبع بيجنلا انآ ‹ ىسدقملا
7 

 يراشعلا بلاط وبأ انأ « شداك نب هللا دبع نب دمحأ زعلا وبأ انأ « يطبسلا
 ‹ فاوصلا دمحأ نب دمحم يلعوبأ انأ « : الاق انبلا نب نسحلا يلع وبآ و
 . هفلوم نع
 : [ ةلزعلا باتك امأ و ] ١

 يلع وبأ انأ « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هیورأف : ايندلا يبأ نبال

 نب لضفلا يبأ نع « نيسحلا نب يلع نب ميهاربإ نب سنوي نع « يودهلا
 انأ « يراشعلا بلاط وبأ انأ ۰ يرويطلا نب نيسحلا يبأ نع « رصان
 رجح نبا ظفاحلاو (ح) ايندلا يبأ نبا انأ ۰ یمس يخأ نب نيسحلاوبأ

 ‹ معطملا نمحرلادبع نب ىسيع نع « اجنملا تنب ةمطاف نع ‹ اضيأ هيوري

 نب هللا قزر انأ « يفلسلا رهاط وبأ انآ « ينادمبلا يلع نب رفعج نع
 . هفلؤم نع « ناوفص نبا انأ « نارشب نبا انآ « یمیمتلا باهولادبع
 : [ ءاسنلا ةرشع باتك امأو] ۲

 نب ناميلس نع « اجنملا تنب ةمطاف ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يناربطلل
 . يناربطلا ان ميعن وبأ انأ ۰ دادحلا انأ « ينالديصلا انأ « اضيأ انأ « ةزمح

 : [ ةمظعلا باتك امآ و ١]
 ظفاحلا ىلإ يراخبلا حيحص يف ةمدقتملا ديناسألاب هيورأف : خيشلا يبأل

 يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم سمشلا نع « عبيدلا يلع نب نمحرلا دبع
 ىبحي نب قاحسإ نع « يخونتلا قاحسإ يبا نع « رجح نبا ظفاحلا نع
 رفعج انأ « يربولا دمحم رصان انأ . ظفاحلا ليلخ نب فسوي نع « يدمآلا
 انأ « ميحرلا دبع نب دمحأ نب دمحم رهاط وبآ انآ . يفقثلا دحاولا دبع نبا
 . هفلؤم نايح نب دمحم وبأ

 : [ لقعلا باتك امآ و] 4

 دارم دمحم نب نيسح دمحم خيشلا يمع نع هيورأف : ريحملا نسب دوادل

 عيقبلاب نوفدلا ريهشلا يندملا يفوصلا نامسلا دمحم خيشلا نع < يراصنألا



 ) ۳ )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح
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 يدنسلا مامإلل

 ‹ يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا نع

 هيبأ نع « ايركز نب فسوي لامجلا نع « مئادلا دبع نب ناميلس / نع

 نب دمحم تنب ةمطاف نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يراصنألا ايركز يضاقلا

 انأ , يتللا نب اجنملا يبأ نع « يدركلا رمع نب نسحلا نع « يدابلا دبع

 نب ىلع وبأ انأ « رادنب نب دمحأ نب تباث انأ « لاقبلا نيسحلا نب كرابلا

 نع « ةماسأ ىبأ نب دمحم نب ثراحلا ان ىدلخلا دمحم نب رفعج انآ « ناذاش
 . ربحا نب دواد

 : [ لقعلا باتك امآ و] 0

 ظفاحلا ىلإ اضيأ دانسإلا اذهب هيورأف : يركسعلا هللا دبع نب ديعس نب يلعل

 انأ « يزملا جاجحلا ظفاحلا نع « يخونتلا قاحسإ يبأ نع ؛ رجح نبا

 يفريصلا ليعامسإ نب دومحم رفعج وبأ انأ « دادحلا ةمالس ريخلا يبأ نب دمحأ

 ؛ بابقلا دمحم نب دمحم ركب وبأ انأ « ناذاش نب هللا دبع نب دمحم ركب وبأ انأ
 يركسعلا ديعس نب ىلع انأ

 : [ لقعلا باتك امآ و] "5

 يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ اضيأ دانسالا اذهب هيورأف : هيوجنف نبال

 نع « يميخلا نب يلع نب ميهاربإ انأ « يلع نب رمع نب هللا دبع يلاعملا
 نب دمحم رکبوبآ انأ « راطعلا ىلع نب ىيحي نيسحلا ىبأ نيدلا ديشر ظفاحلا

 سودبع انأ « نامنيب نب دمحم لضفلا وبأ انأ ۰ يِلْمَألا ركب يبأ نب فسوي
 هيوجنف نب نيسحلا نب دمحم نب نيسحلا هللادبع وبأ ان ينادمملا هللا دبع نبا
 .يرونيدلا

 : [ هلضفو لقعلا باتك امآ و] ۷

 نع ۰ رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اضيأ هيورأف : ايندلا يبأ نبال

 نب لبقم نب دمحم انأ « دعس نب دمحم نب ىيحي انأ « یبهذلا نبا ةريره يبأ

 انأ « انبلا نب نسحلا نب دمحأ نب ىيحي ان حارطلا نب ىيحي نب يلع انآ . اجنملا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 . ايندلا ىبأ نب انآ « يركسعلا دمحأ نب رفعج نب دمحم انأ « يروغلا دمحم نب سراف نب دمحم نع « يطامنألا ةنيكس نب نيسحلا نب يلع نب دمحم
 1 : [ نيناجملا ءالقع بانک ام و] 0

 ركب يبأ نب نامیلس دیسلا نب دمحآ دیسلا نع هيورأف : رهزألا يسبأ نبال
 خيشلا نع « لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي ديسلا نع « هيبأ نع ؛ ماجملا
 ؛« يربطلا رداقلا دبع نب نيدباعلا نيز خيشلا نع < يلخنلا دمحم نب دمحأ
 دمحأ نب دمحم نيدلا سمش نع « يراصحلا ميهاربإ نب دحاولا دبع نع
 يسدقلا دمحأ نب ركب يبأ نب دمحأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع ‹ يرمعلا

 نب رضخلا نع « رقصلا يبأ نب دمحأ نب مركم انأ « ةزمح نب ناميلس نع
 نب ىلع انآ « سواط نب هللا دبع نب دمحأ تاكربلا وبأ انأ « رضخلا نب يلع
 دمحم ركب وبأ انأ « ناذاش نب ميهاربإ نب دمحأ ركبوبأ انأ ' يخونتلا نسحلا
 . يرهزألا يبأ نب ديزم نبا

 : [ نيمألا دلبلا خيرات يف نيمثلا دقعلا امآ و] 9
 يالوم نع < ةنس نب دمحم نع « ينالفلا خاص خیشلا نع هيورأف

 نب رمع مساقلا يبآ نع ۰ يطويسلا ظفاخا نع . يفارقلا نع < فيرشلا
 يسافلا دمحأ نب دمحم هفلؤم ةاضقلا يضاق ظفاخا خرؤملا نع ء دهف
 . ىكلاملا
 : [ تابوقعلا باتك امأ و] ۰

 نع < ةزمح نب ناميلس ىلإ نيناجما ءالقع يف مدقتملا دنسلاب هيورأف
 نب ليعامسإ نع < هللا دعس نب ليعامسإ انأ  ةطقن نب ركب يبآ ظفاحلا
 ناوفص نب انأ « نارشب نب انأ « يربطلا مساقلا يبأ نب ركب وبأ انأ دمحآ
 . ایندلا يبأ نبا هفلوم نع

 : [ يواحطلا ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج يبآ مامالا ةديقع امآ و] ١
 نع « يراصنألا دارم دمحم نب نيسح دمحم خیشلا يمع نع اهیوراف

 تايح دمحم خيشلا نع « يدنسلا قداص دمحم نب نسحلا يبأ خيشلا

 يدنسلا مامإلل



 ) 2 سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 (۱/ب)

 يدنسلا مامإلل

 ؛ هيبأ نع < « يناروكلا مي ميهاربإ خيشلا نب ب رهاط دمحم خيشلا نع « يدنسلا

 نع « يلمرلا دمحأ نب دمحم سمشلا نع ‹ شاشقلا دمحأ خيشلا نع

 نب دومح نع « تارفلا دمحم نب ميحرلا دبع نيدلا زع نع « ايركز يضاقلا
 ميلس نب روصنم نع « يطايمدلا فلخ نب نمؤملا دبع نع <« ةفيلخ
 ؛ بتاكلا ريرج نب هللا دبع نع « يعيطقلا دمحأ نب دمحم نع « ينادمبلا
 روصنم يبأ يضاقلا نع / يناعمسلا دمحم نب ميركلا دبع ظفاحلا نع

 نيسحلا نب يلع نب دمحم نع ؛ يسخرسلا يمزاحلا دمحم نب دمحأ
 دمحم نب دمحأ نع )2 ينافكألا رمع نب هللا دبع نب دمحم نع ۰ يسخرسلا

 يواحطلا نع « روصنم نبا
 : [ ملعلا باتك امآ و] ۲

 ایرکز يضاقلا ىلإ دانسالا اذهب هيورأف : يوسملا برح نب ريهز ةمثيخ يبأل
 دمحم انأ , يبهذلا نب ةريره يبأ نع ؛ رجح نبا ظفاحلا نع « يراصنألا

 دعس نب دومحم نب ىيحي انأ ۰ ليلخ نب فسوي انآ ۰ ساحنلا نب ركب يبأ نبا
 ‹ ميحرلادبع نب رهاط وبآ انأ . ديشخألا لضفلا نب ليعامسإ انآ « يفقثلا
 نب دمحم نب هللادبع مساقلا وبأ انأ « يناتكلا ميهاربإ نب رمع صفح وبأ انآ

 . هب ةميثخ وبأ ان « يوغبلا زيزعلادبع
 : [ ملعلا باتك امآ و ]
 رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دانسإلاب اضيأ هيورأف : مصاع يبأ نب ركب يبأل

 نأ ةزمح نب ناميلس نع « زعلا نب ركب يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ نع
 انأ « ينالديصلا رفعج وبأ انآ < يسدقملا دحاولا دبع نب دمحم نيدلا ءايض

 دمحأ ركب وبأ ان راعشلا رادنب نب دمحأ انأ « ميعن وبأ انأ 2 دادحلا يلع وبأ

 . هب مصاع يبأ نب ورمع نبا

 : [ ملعلا باتك امأ و] "4

 ناميلس ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : يزورملا يلع نب دعس نب دمحأ ركب يبأل

 نمحرلادبع نب هللا دبع انأ « ىنادمبلا ىلع نب رفعج انآ « ةزمح نبا



 دباع دمحم دیناد نم دراشلا رصح سا 2 (

 يدنسلا مامإلل

 دمحم نب يلع مساقلا يبآ نع « يزارلا دمحآ نب دمحم انآ « ينامثعلا
 . يزورلا ركب وبآ انآ « رسفلا حصانلا نب هللا دبع انآ « يسرافلا

 : [ ملعلا باتک امآ و ]
 دیسلا نع « يجاجزلا فسوي خیشلا نع هيورأف : يضاقلا بوقعي فسویل

 خیشلا نب رهاط دمحم خیشلا نع « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحآ

 دمحم نب فسوي النم نب فيرش دمحم النم نع « هيبأ نع « يدركلا ميهاربإ

 يمثيبلا رجح نبا باهشلا نع « يمكحلا يلع نب دمحم نع « يدركلا
 ةمطاف نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يراصنألا ايركز يضاقلا نع « يكملا

 ميهاربإ نب دمحم انأ « مئادلا دبع نب دمحأ نب ركب يبآ نع « اجنملا تنب
 انآ « طايخلا زيزعلادبع نب دمحم رساي وبأ انأ « ةبتاكلا ةدهش نع « يلبرألا

 نع « يشام نب ميهاربإ نب هللا دبع دمحم وبأ انآ « ريبكب نب بلاط وبأ
 .هفلؤم

 : [ ملعلا باتك امأو] 5
 يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اضيأ هيورأف : يبهرملل

 يبأ نع « لامكلا تنب بنيز نع ۰ يلع نب دمحم نب رداقلا دبع نب دمحم
 رابخلا يلع نب نسحلا يلع وبأ انأ « ةريمقلا نب دوعسلا يبأ نب ىيحب مساقلا

 « نایب نب دمحم نب يلع بيطلا وبأ انأ « يبنيزلا يلع نب دمحم مئانغلا وبأ انأ

 . يبهرملا يرزجلا نب دمحأ نب دمحم نب يلع نب دمحأ سابعلا وبآ انأ
 ۱ : [ ثيدحلا مولع امأ و] ۷

 يبآ نع ۰ رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : يروباسينلا مكاحلل

 نع « يركبلا دمحم نب دمحم نب نسحلا يلع يبأ نع « دارزلا نب اجيبلا يبأ

 ركب وبأ انأ « رافصلا نب رمع نب هللا دبع دعس يبأ نب مساقلا دمحم يبأ

 ؛ يزاريشلا فلخ نب يلع نب دمحأ ركبوبأ انأ « يماحشلا رهاط نب هيجو
 . هب مكاحلا يروباسينلا يبضلا هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ انأ



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ للعلا باتک امآ و] -۸

 ينالفلا خاص خيشلا نع هیورأف : يراخبلا لیعامسا نب دمحم هللا دبع يبأل

 نب ليلخ نب دمحم نع « دمحم فيرشلا يالوم نع « ةنس نب دمحم نع
 سنوي نع « يعرذألا تنب میرم نع « رجح نبا ظفاحلا نع « شامكرأ

 نع « رصان / نب لضفلا يبأ نع « ريقملا نب نسحلا يبأ نع « قاحسإ نبا (1۷/1)

 نب هللا دبع نب دمحم ديعسوبأ انأ « هدنم نب هللادبع يبأ نب مساقلا يبأ

 . يراخبلا انأ « يقرشلا نسحلا نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ انأ « نودمح

 ۱ : [ للعلا باتک امآ و] ۹

 يبأ انآ ۰ هدنم نب مساقلا يبأ ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : متاح يبأ نبال

 متاح يبأ نب نمحرلادبع نب دمحم يبأ نع « هدنم نب قاحسإ نب دمحم
 . يزارلا

 : [ للعلا باتك امآ و] -۰

 دمحم خيشلا هيبأ نع « يجاجزلا فسوي خيشلا نع هيورأف : يذمرتلل

 نع « يميجعلا نسح خيشلا نع « هيبأ نع يجاجزملا دمحم نب نيدلا ءالع

 روصنم نب دمحأ رمعملا نع ۰ بیقنلا ةزمح نب دمحم ديسلا نع « يسللبانلا
 خيشلا نع « روصنم خيشلا هدلاو نع « يقشمدلا يفنحلا نيدلا بح نبا
 دمحأ نب دمحم يلع يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يدنشقلقلا ناهرب

 يبأ نع ؛ يكم نب نمحرلادبع نع « قاحسإ نب سنوي نع « يلضافلا
 يبأ نع « عوبري نب ديعس نب دمحأ نب هللادبع انآ « لاوكشب نب مساقلا
 « بيطخلا دمحم نب دحاولا دبع ركاش وبأ انأ « ينايجلا دمحم نب نسحلا يلع
 دمحأ نبا دمحم ديز وبأ انأ « يليصألا ميهاربإ نب هللادبع دمحم وبأ انأ
 نب دمحم ىسيع يبأ نع ‹ رجاتلا هللادبع نب دمحأ دماح يبأ نع ‹ يزورملا

 . يذمرتلا ةروس نب ىسيع



 اعم دین ددشناوصح-------------.(یم)
 يدنسلا مامإلل

 : [رفس ةئام يف يفوجلا نسحلا يبأل نآرقلا مولع باتك امآ و] -۱
 « يفلسلا انآ « يكم نب نمحرلا دبع خیشلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف

 يبآ نع « يمخللا جرزخ نب ليعامسإ نب هللادبع انآ « دمحم نب حیرش نع
 .يرقملا يوحنلا يفوجلا يلع نب ميهاربإ نب يلع نسحلا

 : [ ماكحألا ةدمع باتك امآ و] 47
 هيورأف : يسدقملا رورس نب يلع نب دحاولا دبع نب ينغلا دبع دمحم يبأ ظفاحلل

 دمحم نب نيدلا سمش ظفحلا ىلإ يراخبلا حيحص يف ةمدقتملا ديناسألاب
 ةهفاشمو مهنم ةزاجإ ةرشعلا يخويش نم تاقثلا هب ينربخأ : لاق يرزجلا

 دحاولادبع نب دمحأ نب يلع نسحلا يبأ مامإلا ىلع مهلك مهضعب نم

 يف مدقتملا دانسإلاب اضيأ هيورأ و ( ح ) فلؤملا نع « يراخبلا نباب فورعلا

 نب رمع نع « رجح نبا ظفاحلا نع يطويسلا لالجلا ىلإ حارفألا سورع

 1 .٠ فلولا يدج انأ « مئادلادبع
 : [ ةليللاو مویلا لمع باتك امآو.]-۳۲

 نب نمحرلادبع دیسلا فراعلا هللا یلو نع هيورأف : ينسلا نب ركب يسأل

 هيبأ نع « - هاقب یلاعت هللا لاطأ - لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب نامیلس

 دمحم نب فسوی دیسلا نع « حاطبلا يلع نب ركب يبآ دیسلا نع « لوبقم
 سمشلا نع « عبیدلا نبا نع « لدهألا نيسح نب رهاط دیسلا نع « حاطبلا

 نب دمحأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع ۰ يواخسلا نمحرلادبع نب دمحم

 نب رفعج انآ « دعس نب دمحم نب ىيحي انأ  يسدقلا ديمحلا دبع نب ركب يبأ
 نب نمحرلادبعو فلد نب ردب انأ « ىفلسلا رهاط وبأ انأ « ىنادمبلا ىلع
 دمحأ رکیوبآ انأ « راسكلا نيسحلا نب دمحأ رصن وبأ انأ : الاق ىنودلا دمحم
 . ينسلا قاحسإ نب دمحم نبا



 ) 2 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ةليللاو مويلا لمع باتك امآ و] 4

 يالوم فيرشلا خيشلا نع « ينالفلا خاص خيشلا نع هيورأف : يرمعملل

 مامإ يربطلا نيدباعلا نيز نع « يميجعلا نسح نع « يعردلا ناميلس
 نع « يرمعلا دمحم دنسلا رمعلا نع « يراصحلا / نع « ميهاربإ ماقم (1۷/ب)

 دمحأ نب ركب وبأ انآ « یسدقلا ركب یبآ نب دمحأ نع « رجح نبا ظفاحلا

 نب هللا دبع انأ ۰ شغرب نب باهولا دبع تنب ةرح نع « مئادلا دبع نبا
 انأ نسوس نب رفظملا نب دمحأ ركب وبأ انأ جارسلا يلع نب دمحم نب دمحأ

 انآ « دبعملا دمحم نب دمحأ نب دمحم ركبوبأ انآ ٠ يجزألا يلع نب زيزعلادبع

 . يرمعملا بيبش نب يلع نب نسحلا
 : [ ةليللاو مويلا لمعلا باتك امآ و] 0

 يلع يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : ميعن يبأل

 ‹ يكم نب نمحرلا دبع نع « ينالقسعلا ميهاربإ نب سنوي نع ۰ يلضافلا
 يبأ نع « باتع نب دمحم نب نمحرلا دبع نع « لاوكشب نب كلملا دبع نع
 . ميعن يبأ نع ۰ يسقافسلا رکب يبآ نب نامثع ورمع

 : [ ریکلاو بیشلاو رمعلا باتک امآ و] 7

 ميهاربإ قاحسا يبأ نب سنوي ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : ايندلا يبأ نبال
 لضفلا نب رضخلا رهاط يبأ نع « ينوباصلا دومحم نب يلع انآ « ينالقسعلا

 انأ « هوي نب دمحم نب نسحلا انآ « قاحسإ نب دمحأ نب باهولا دبع انأ
 . ايندلا يبأ نب انأ « ينانبللا

 : [ ايادهلا ثيداحأ جيرخت يف ةيانعلا امآ و] ۷
 يفرم يذلا دنسلاب اهيورأف : يشرقلا دمحم نب رداقلا دبع نيدلا ىيحم مامإلل

 . اهفلؤم ىلإ ةفينحلا تاقبط يف ةئيضملا رهاوجلا
 : [ فرشلا ناونع امآ و] -۸

 لمع يف مدقتلا دنسلاب هيورأف : يرقلا ركب يبآ نب ليعامسإ نيدلا فرشل
 نيدلا لامك انأ « لدهألا نيسح نب رهاط ديسلا ىلإ ينسلا نبال ةليللاو مويلا



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح
۳
 

 ےل

 يدنسلا مامإلل

  يوادنبطلا سابعلا يبآ باهشلا نع « دايز نب میرکلا دبع نب نمحرلادبع
 نع < ؛ يتفلا نب رمع صفح يبأو نیدباعلا نيز نب یسوم نیدلا لامك نع
 . فلؤملا

 : [ مصاوقلاو مصاوعلا امأو] -۹
 ىلإ يذوحألا ةضراع يف مدقتلا دنسلاب هيورأف : يبرعلا نب ركب يبآ يضاقلل

 . هفلوم

 : : [ فراعم ا فراوع امأو] كيلا

 يف مدقتلا دنسلاب هيورأف : يدرورهسلا هللا دبع نب دمحم نب رمع نيدلا باهشل
 يبهذلا نب ةريره يبأ نع < , رجح نبا ظفاحلا ىلإ ربحا نب دوادل لقعلا باتك
 . هفلؤم نع « يزاريشلا نب رصن يبا نب نع
 [ كلام يلاوع امأو] -0۱

 نع + ر ا ا يأ اط دع خفا

 ملا دبع فرشلا نم ندیم تارا بحرا دم

 رویای هلادبع نب دمحم نب هاب

 | [ نيديعلا بانك اماو] لا

 يبأ نع ؛ يارتا نيرصت يآ نع يخوت قاحسإ يأ نع ؛ رجح نبا

 نأ مارا نب يلع نبا ىبحي نب يلع نسحلا بأ نأ ٠ يحيزاوبلا دمحأ نب

 يلع نب دمحم بلاطوبأ انأ « يريرحلا رمع نب دمحأ نب هللادبع مساقلا وبأ



 ) 1 )ر ااا دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 نيسحلاوبأ انآ « قاقدلا هللادبع نب دمحم نيسحلا وبأ انآ « يراشعلا حتفلا نبا

 . ايندلا يبأ نبا ان « يزوجلا دمحم نب دمحأ
 :٠ [ نيديعلا باتك امأ و] . ۲

 ىلإ مدقتملا دنسلاب اضيأ هيورأف : يبايرفلا دمحم نب ضافتسملا دمحم نب رضعجل

 نب ىيحي نع « يداهلا دبع نب دمحم تنب ةمطاف نع « رجح نبا ظفاحلا

 نب ییح انأ « اعامس ينادلبلا مهفلا يبأ نب نمحرلا دبع انأ « دعس نب دمحم
 نب رمع انآ . يرهوجلا دمحم وبأ انأ  فسوی نب بلاط وبأ فسوي نبا دعسأ

 . هفلوم نع « تايزلا دمحم

 : [ نيعلا باتك امأ و] 4
 دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع هيورأف : دمحأ نب ليلخ ىلإ بوسنملا

 رونلا نع « يروهجألا يلع خيشلا نع « فيرشلا يالوم نع « ةنس نبا
 نع « يرزجلا نبا نع « ينامثعلا ريصبلا شيرق رمعملا نع « يفارقلا
 ؛ رماع نب ميهاربإ نع « ريبزلا نب رفعج يبأ نع « ةعامج نب زيزعلادبع

 نب دمحأ نع « ديعس نب رذنم نع « نايفس نب / ثراولا دبع نع ربلادبع (1۸/])

 نع « يدهم نب نسحلا يبأ نع « هيبأ نع « دالوب فورعملا ديلولا نب دمحم
 نع « رايسلا رصن نب رفظملا رشب يبأ نع « ديزي نب رابجلا دبع ذاعم يبأ

 : [ نآرقلا ريسفت يف يناعملا نيع باتك امأو ] 0

 ةمدقتملا ديناسألاب هيورأف : يدنواجسلا روفيط ديزي يبأ نب دمحم لضفلا يبأل

 هيبأ نع « يولعلا مي ميهاربإ نب ناميلس نيدلا سيفن ىلإ يراخبلا حيحص يف

 « يبكرلا دمحأ نب لاطب هيبأ نع < يخامشلا روصنم نب ريخلا يبأ نب دمحأ

 رمع نب ركب يبأ كلملا ةيده ةنجلا ي :رتشم نب دمحأ نب دمحم هللادبع انأ

 ‹ ةنس نب دمحم نع « ينالفلا اص خيشلا نع اضيأ هيورأ و (ح) يونزغلا

 نع « يمقلعلا ناهربلا نع ؛ يجافخلا باهشلا نع « فيرشلا يالوم نع



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح 3 (

 يدنسلا مامإلل

 دمحم نب هللادبع دمحم يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع ۰ يطويسلا ظفاحلا
 يبأ نب بوقعي انأ ۰ ماقملا مامإ يضرلا دمحأ يبأ مامإلا نع < « يروباسينلا
 نع < « يونزغلا ةيده ةنجلا يرتشم نب دمحأ نب دمحم انآ « ي ىربطلا ركب

 . يدنواجسلا روفيط ديزي نب دمحم لضفلا يبأ نب دمحأ رصن يبآ خيشلا

 هيلع ىلاعت هللا یلص رشبلاريخ ةريس يفرشثألا نويع امآ و ] 0٦

 : [ - ملسو
 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ساغلا ديس نب ظفاحلل

 يقارعلا نيسحلا نب لضفلا يبأ و يسيسرفلا نسحلا نب دمحم نسحلا يبأ
 . سانلا ديس نبا نع امهعامسب



 ) 2 )رر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح
 يدنسلا مامإلل

 ةمجعملا نيغلا فرح

 : [ ةفينح يبأ هقف يف ةيادهلا حرش ةياغلا امآ ] 7 وهج 3
 نع « يراصنألا دارم دمحم نب نيسح دمحم خيشلا يمع نع اهيورأف

 خيشلا نع « يدنسلا روفغلا دبع نب مشاه دمحم خيشلا نع « هدلاو

 نع « يميجعلا نسح خيشلا نع « ادلب يكملا ابسن يقيدصلا رداقلادبع

 يضاقلا نع « يلمرلا دمحأ نب دمحم سمشلا نع « يجافخلا باهشلا
 يكملا دمحم نب يلع نب دمحم نع « رجح نبا ظفاحلا نع ۰ يراصنألا ايركز

 نع « يبلحلا رونلا دبع نب دمحم نب ميركلا دبع نيدلا بطق نع « يفنحلا
 مث يجورسلا ينغلا دبع نب ميهاربإ دمحأ نيدلا سمش يضاقلا اهفلؤم
 . هفيناصت رئاس يورأ دنسلا اذهبو يرصملا

 : [ نآرقلا بيرغ باتك امأو ]

 . اهفلؤم ىلإ ةرصبتلا يف مدقتلا دنسلاب هيورأف : يكل

 : [ نآرقلا بيرغ باتك امآ و] 6
 يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ ةياغلا يف مدقتلا دنسلاب هيورأف : يزيزعلل

 انأ  يليخلا نب فسوي نع « قاحسإ يبأ نب سنوي نع « دامح نب جرفلا
 سراف نب دمحأ نب ىقابلا دبعانأ « يزارلا هللادبعوبأ انأ « يفلسلا رهاط وبأ

 ۱ . يزيزعلا نع < يرماسلا دمحأوبأ انآ «

 : [ نآرقلا بيرغ باتك امآ و ]-۰
 نع « رجح نبا ظفاحا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : ةبيتق نب دمحم يبأل

 بلاط يبآ نع « ةزمح نب نامیلس نع « دجملا يبأ نع « نسحا يبآ
 رادنب نب تباث نب ىيحي نع « يمشابلا عیمسلا دبع نب دمحم نب نمحرلادبع
 نب هللاديبع نع « نوراه نب رمع انأ « لالب نب دمحم نب يلع انأ « يبأ انأ

 . ةبيتق نب دمحم يبأ نع « يميتلا ركب نب رمع



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ١ ] تیدحلا بيرغ باتک امآ و [ :
 نب ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : ديبع يبأ بيرغ ىلع لیذ وهو اضيأ هل

 مساقلا يبأ نع « قاحسإ يبأ نب سنوي نع ؛ يلضافلا يبأ نع ء رجح
 ثيغم نب دمحم نب سنويانأ 1 يفلسلا رهاط يبأ همأل هدج نع ش2 يسلبارطلا

 مساقلا وبأ انآ < جارس نب هللا دبع نب جارس نب كلملا دبع ناورم وبآ انأ

 نع « غبصأ نب مساق نع « هيبأ نع « يليلقالا ايركز نب دمحم نبا ميهاربإ

  [ -۲تيدحلا بيرغ باتك امأو [ :

 فسوي خيشلا نع هيورأف : ةبيتق نب بيرغ ىلع ليذوهو يطسقرسلل

 دمحم خيشلا نع ‹« يجاجزلا ركب يبأ نب قلاخلا دبع خيشلا نع « يجاجزملا
 يناروكلا ميهاربإ نب رهاط ٠ يحازملا دمحأ نب ناطلس خيشلا نع ‹ هيبأ نع

 نع « يطيغلا يلع نب دمحأ نب دمحم نع ۰ يکبسلا لیلخ نب دمحآ نع

 نب دمحم نب دمحأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع < يراصنألا ايركز يضاقلا

 نب دمحم نب رفعج انآ « شيبح نب مساقلا وبآ انأ « يناردنكسالا طارخلا

 يكم ٠ جارس نب ناورم وبآ انآ ٠ سابع انأ ۰ ثيغم نب هللا دبع نب سنوي انأ
 هيبأ نع < يطسقرسلا تباث نب مساق نب تباث انآ ۱ يلقصلا ورمع نبا

 ًاعامس تباث هدج نعو ةزاجإ مساق .
  [ ۲۳ثيدحلا بيرغ باتك اما و [ :

 ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ةبيتق نبا بيرغ ىلع ليذوهو يباطخلل

 انأ « قاحسإ يبآ نب سنوي نع « يزغلا نب جرفلا يبآ نع « رجح نبا
 انأ « يوارفلا معنملا دبع نب روصنم انآ « لضفلا يبأ نب هللا دبع نب دمحم
 انأ  يسرافلا دمحم نب رفاغلا دبع نيسحلا وبأ انأ « لضفلا نب دمحم يبأ دج

 يباطخلا دمحم نب دمح ناميلس وبأ .

 (1۸/ب)



 ) 3 سس دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ تیدحلا بيرغ باتك امآ و] 4
 نع « يجاجزلا فسوی خيشلا نع هيورأف : يديزيلا نمحرلا دبع يبأل

 نب دمحا خیشلا نع « هيبأ نع ۰ يجاجزلا نيدلا ءالع نب دمحم خیشلا هيبا

 دمحأ خيشلا نع « يعفاشلا ينميلا ينيدرلا دمحم دسيلا نع « يلخنلا دمحم

 نع « ايركز ىضاقلا نع « ىلمرلا دمحأ نب دمحم سمشلا نع ۰ يشاشقلا

 « لماك نب هللا ةبه نب دمحم انأ . يسدقملا ينغلا دبع نب ىسوم وبا ان ةزمح

 ىلع نب نسحلا دومحم وبأ انأ « انبلا نب نسحلا نب دمحأ بلاغ وبأ انأ
 سابعلا نب دمحم هللا دبع وبأ انأ « ديبع نب دمحم نب نيسحلا انأ . يرهوجلا

 . فلؤملا نع « امهالك هللادبعو لضفلا يامع انأ ۰ يديزيلا دمحم نبا

 : [ ثيدحلا بيرغ باتك امأ و] 5

 ىبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يبرحلا ميهاربإل

 نب سنوي نب ثيغم هدج نع « ثيغم نب دمحم نب سنوي انأ « يفلسلا انآ
 ان ليخدلا نب دمحأ نب فسوي بوقعي وبأ انأ « هيبأ نع « رافصلا هللا دبع

 . يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ انأ « يرقملا قاحسإ نب دمحم

 : [ ثیدحلا بيرغ امآ و] 5

 ىلع نبا دمحم نب فيطللا دبع انآ « يقورافلا ميهاربإ نب دمحأ زعلا انأ

 نب دمحم يلع وبآ انأ « فسوي نب قلاخلادبع نب قحلادبع انأ « يطيبقلا

 نب جلعد انأ « ناذاش نب دمحأ نب نسحلا يلعوبأ انأ « ناهبن نب ديعس

 . ديبع وبأ ان « يوغبلا زيزعلادبع نب يلع انأ « يناتسجسلا دمحا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح لل ۲ (

 يدنسلا مامإلل

 : [ ثيدحلا بيرغ باتك امأ و] 0
 ‹ ماجبلا ناميلس نب دمحأ ديسلا نع هيورأف : ىنثملا نب رمعم ةديبع يبأل

 نب دمحأ خيشلا نع « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا نع
 نع « يعفاشلا يكملا ريشقاب ديعس نب هللا دبع خيشلا نع « يلخنلا دمحم

 سمشلا نع « يعفاشلا يرصملا ينيسحلا ميحرلا دبع ديسلا نب رمع ديسلا
 يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يراصنألا ايركز يضاقلا نع « يلمرلا

 مجن نب يلع نب دمحم انأ ؛ ينيقلبلا نالسر حتفلا يبأ نب رمع صفح

 (+/أ) ليهذ نب هللا دبع انأ « ينارحلا / معنملا دبع نب فيطللا دبع انآ « يطايمدلا

 نب دمحم تب نيسحلا انآ « يراصنألا يقابلا دبع نب دمحم انأ « هراك نبا

 مساقلا وبأ انأ « ينطقرادلا رمع نب يلع نسحلا وبأ انأ . يسونبألا دمحأ

 يرودلا يلع نب لهس انأ « يميمتلا ريكب نب هللا دبع نب دمحأ نب هللاديبع

 . يوغللا ىنثملا نب رمعم ةديبعوبأ انآ « مرثألا ةريغملا نب يلع نسحلاوبأ انأ
 : [ ثیدحلا بيرغ باتك امأو] 4

 يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ليمش نسب رضنلل

 يبأ نع « قاحسإ يبأ نب سنوي نع « زرطلا نب دمحأ نب دمحم يلع
 انأ « هدنم نب مساقلا يبأ نع ۰ رصان نب لضفلا يبأ نع « ريقملا نب نسحلا
 يلع نب دومحم نب يلع انأ < ينادعلا نسحلا نب دمحم نب دمحم ركب وبأ

 ان دلخم نب هللا دبع نب دمحم انأ « دشار نب دمحأ نب دمحم انأ « ينيدلا
 . ليمش نب رضنلا ان ۰ يفحاصملا ملس نب ناميلس دوادوبآ

 : [ خيراتلا يف نامزلا لابرغ امآ و] 4

 ةجهب يف مدقتلا دنسلاب هيورأف : يرماعلا دمحم نب ركب يبأ نب ییعی مامإلل
 . اهفلؤم يلإ لفاحا
 : [ ةينغلا باتك امآ و] -۰

 . افشلا يف ترم يتلا ديناسألاب هيورأف : هخویش يف ضایع يضاقلل



 ) 1 )ب ل دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ١ نيبلاطلا ةينغ امأ و] [ :

 ديناسألاب اهيورأف : يناليجلا حلاص نب رداقلا دبع خيشلا نيدلا يحم بطقلل
 خيشلا نع « يولعلا رمع نب ميهاربإ خيشلا ىلإ يراخبلا حيحص يف ةمدقتلا

 يبأ نب دمحأ نع « هيبأ نع « يتربجلا قيدصلا نب ليعامسإ نب فورعم

 نب دمحمو يزاريشلا يقيدصلا بوقعي نب دمحم نیدلادجم نع < دادرلا ركب

 نع < ىعفايلا دعسأ نب هللا دبع نع : امهالك يفوصلا یعزولا ةمالس

 ؛ يربطلا ركب يبأ نب قاحسإ هدج نع ؛ يربطلا دمحم نب دمحم نب ميهاربإ
 جرفلا يبأ نب رصن حوتفلا يبأو يمشاهلا ىيحي نب سنوي تاكربلا يبأ نع
 .اهفلؤم نع امهالك يدادغبلا يريصحلا

GOOG 



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 : [ قئافلا امأ] ۷
 . ساسألا يف رم يذلا دنسلاب هيورأف : ثيدحلا ةغل يف يرشخمزلل

 : [ قئافلا امآ و] 7١

 حيحص يف ةمدقتملا ديناسألاب هيورأف : يتبسلا مناغ نب نامثع نب نسحملادبعل
 نب ريخلا يبأ نب دمحأ نع <« يولعلا رمع نب ميهاربإ ظفاحلا ىلإ يراخبلا
 نب دمحأ نع « « يعفايلا قارع نب دمحم نع « هيبأ نع ۰ يخامشلا روصنم

 نع < , يرافظلا ريصق يبأ دمحم نب ىبحي نع « ينارجملا هبقع يبأ نب دمحم
 بوقعي نب فسوي ازوجلا يبأ نع « يعلقلا يلع نب دمحم هللا دبع يبأ
 نيسحلا دمحم يبأ نع ۰ ينوكذاشلا كلام نب رمع ركب يبأ نع « يناجزوجلا

 . هفلؤم نع « راوكلا

 : [ يلمرلا نيدلا ريخ یواتف امأ ] 4
 هدلاو نع ۰ يدنسلا يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع اهيورأف

 روفغلادبع نب مشاه دمحم خيشلا نع « يدنسلا يراصنألا دارم دمحم خيشلا

 خيشلا نع ۰ يفنحلا ةكم يتفم يقيدصلا رداقلا دبع خيشلا نع « يدنسلا

 . اهفلؤم نع « يميجعلا نسح
 : [ ةيادهلا یراق یواتف امأ و] -۵

 دمحم دیسلا نع « يميجعلا نسح خيشلا ىلإ مدقتملادنسلاب اهيورأف
 ميهاربإ نع « يتوناحلا رمع جارس نع ؛ « ينيسحلا هاشداب دمحأ نب قداص

 اهنلژم نع « يئارصقألا دمحأ نب دمحم نع « يكركلا نمحرلادبع نبا
 . ةيادبلا يراقب ريهشلا ينانكلا يلع نب رمع نيدلا جارس

 يدنسلا مامإلل



 ل داد دین دار
 يدنسلا مامإلل

 : [ يتوناحلا ىواتق امآ و ] "7

 نب ليعامسإ خیشلا ىلإ حاتفلا دادمإ يف هانرکذ يذلا دنسلاب اهیورأف

 سمشلا اهفلؤم نع <« يربوشلا دمحأ خيشلا نع ۰ يسلبانلا ينغلادبع

 .يتوناح ا

 : [ ناخيضاق ىواتف امأو ] ١

 نب ميهاربإ نب دمحأ نيدلا سمش ىلإ ةياغلا يف مدقتملا دنسلاب اهيورأف

 نب دوم نع 2 يعرذألا بهو نب ناميلس نع )2 يجورسلا ينغلا دبع

 دومحم نب روصنم نب. نسحلا نيدلا رخف اهفلؤم نع « يريصحلا ديسلادبع
 يضاقلاو 2 (ح) ناخيضاقب فورعملا يدنجزوألا يناغرفلا زيزعلا دبع نبا

 نيدلا زع نع « تارفلا دمحم نب ميحرلادبع نع اضيأ اهيوري ايركز

 يطايمدلا فلخ نب نمؤملا دبع نع ۰ ينانكلا ةعامج نب دمحم نب زیزعلادبع

 . اهفلوم نع < يريصحلا دومحم نع ۰ يرذنلا ظفاحلا نع

 : [ ةيكلاملا هقف يف يروهجألا ىواتف امآ و ]

 يالوم نع « ةنس دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع اهيورأف

 : [ ةيعفاشلا هقف يف يدوهمسلا یوانق امأ و] 9
 . اهفلؤم ىلإ افولا ةصالخ يف راملا دنسلاب اهيورأف

 : [ ثيدحلا و هقفلا يف يعفاشلا يكملا يمثيهلا رجح نبا ىواتف امآ و] ٠
 . هفلؤم ىلإ دوضنملا رادلا يف راملا دنسلاب اهيورأف

 : [ لزاونلا يف ىواتفلا امأو ] ۱

 ىلإ ليصحتلاو نايبلا يف روكذملا دنسلاب اهيورأف : يكلاملا ديشر نبال

 . امهفلۇم



 دبع دج دینا زيراشا رصح
o 

 يدنسلا مامإلل

 يف يرابلا حتفو ثيدحلاو هقفلا يف رجح نبا ظفاحلا ىواتف/ امآ و ] ۲
 : [ اضيأ هل يراخبلا حرش

 ظفاحلا نع « يفنحلا شامكرأ ليلخ نب دمحم نع ؛ فيرشلا يالوم نع
 . ينالقسعلا رجح نبا

 : [ ةيادهلا حرش ريدقلا حتف امآ و ]
 نسح خيشلا ىلإ حاتفلا دادمإ يف مدقتملا دنسلاب هيورأف : مامهلا نبال

 نيز خيشلا نع « ىسوم خيشلا نع « يبحملا دمحأ خيشلا نع « يلالبنرشلا

 لامكلا هفلؤم نع « ةنحشلا نبربلا دبع نيدلا ىرس نع < يفنحلا دومح

 يضاقلا ىلإ يراخبلا حيحص يف ةمدقتلا ديناسألاب اضيأ هيورأ و . مامبلا نبا

 . مامهلا نب لامكلا نع « يراصنألا ايركز

 : [ ةيكملا تاحوتفلا امآ و ]

 اهيورأف : يكملا مث يسلدنألا يناطلا يمتاحلا يبرعلا نب يلع نب دمحم نيدلا يحمل
 يندملا نامسلا دمحم خيشلا نع ۰ يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع

 دمحم ديسلا نع « يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع « ريهشلا يفوصلا

 دمحأ بهاولا يبأ نع « يفوصلا يشاقلا دمحأ خيشلا نع « ينميلا ينيدرلا

 « يفوصلا ینارعشلا دمحأ نب باهولا دبع خيشلا نع ۰ يوانشلا يلع نبا

 ينامثعلا نيدلا نيز نب دمحم حتفلا يبأ نع ۰ يراصنألا ايركز يضاقلا نع

 يديبزلا يتربجلا يليقعلا يمشابلا ميهاربإ نب ليعامسإ نع « يغارملا
 . هفلؤم نع « يفوصلا ينادلا رمع نب يلع نسحلا يبآ نع « يفوصلا

 : [ نتفلا باتك امآ و ]
 نع « ايركز يضاقلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : لبنح نب قاعسا نب ليلخل

 (1۹/ب



 س يع دعم دین مدرن رص
 يدنسلا مامإلل

 يسدقملا دمحأ نب هللا دبع با ظفل نم لامكلا تنب بنيز نع « يوادرملا
 نب نمحرلادبع اهبلا نم اهعامسب ناولع تنب لهألا تس نم هعامسب
 انأ ۰ فسوي نب قلاخلا دبع نب قحلا دبع نيسحلا يبأ نع « يسدقلا ميهاربإ
 نامثع انأ « ناذاش نب دمحأ نب نسحلا انأ < شيشخ نب كلملا دبع نب دمحم
 . كامسلا نب دمحأ نبا

 : [ هدشلا دعب جرفلا باتك امآ و] - ۲
 نيدلا زع نع « ايركز يضاقلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ایندلا يبأ نبال

 ‹ يجبنملا ةفيلخ نب دومح نع ٤ تارفلا نباب فورعلا دمحم نب ميحرلا دبع

 نيسحلا نب يلع نيسحلا يبآ نع « يطايمدلا فلخ نب نمؤملا دبع نع
 : لاق يزورهشلا نسح نب كرابملا مركلا يبأ نع « ريقملا نباب فورعلا
 نب انآ « نارشب نب نسحلا وبأ انآ « دمحآ نب ىيحي مساقلا وبأ ينربخأ

 نب ظفاحلا نع « اضيأ هيوري ايركز يضاقلا و ( ح) هفلؤم نع ۰ ناوفص

 انآ ۰ يزاريشلا نب رصن وبآ انأ « يبهذلا نب ةريره يبأ نع « رجح
 نب دارط انأ « ةبتاكلا يربألا تنب ةدهش انأ « دوعسلا يبأ نب ىيحي مساقلاوبأ

 نع « ناوفص نبا انآ « نارشب نب نيسحلا وبأ انأ « ىبنيزلا ىلع نب دمحم

 1 ۱ . هفلوم

 : [ ایاصولا و ضئارفلا باتک امآ و ] -۷

 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اضيأ هيورأف : خيشلا يبال

 نع « يدمآلا قاحسإ نب ىيحي نب قاحسإ انأ « قيدص نب دمحم نب ميهاربإ
 نب رفعج انآ « يربولا دمحم نب رصان انأ « ظفاحلا ليلخ نب فسوي

 انأ « ميحرلا دبع نب دمحأ نب دمحم رهاطوبأ انأ « يفقثلا دحاولادبع

 . خيشلا وبأ نايح نب رفعج نب دمحم نب هللا دبع دمحوبأ

 : [ ضئارفلا باتك امآ و ]

 نب باهولا دبع خيشلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يزورسلا رصن نب دمحم
 میرم نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا نع « ينارعشلا دمحأ



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 نع « ریقلا نب نسحلا يبأ نع ۰ قاحسإ يبأ نب سنوي نع « يعرذألا تنب
 دمحم ديعس وبأ انأ « قاحسإ نب دمحم نب نمحرلا دبع نع « رصان نب دمحم
 نب دمحم ان « مصألا بوقعي نب دمحم سابعلا وبآ انآ « يفريصلا ىسوم نبا

 . هب رصن
 : [ ضئارفلا باتك امآ و] ۹

 ؛ رصان نب دمحم لضفلا يبأ ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : نوراه نب ديزيل
 انأ ء رمع نب نمحرلا دبع ديعس وبأ انأ « هدنم نبا / مساقلا يبأ نع
 ديزي ان ىقيقدلا كلملا دبع نب دمحم انأ « هبقع نب دمحأ نب هللاديبع ورمعوبأ

 ۱ . نوراه نبا

 : [ ضئارفلا باتک امآ و] -۰

 يراصنألا نيسح دمحم خیشلا يمع نع اضيأ هيورأف : يروثلا نایفس نع
 ملاس نب هللادبع خيشلا نع « يبرغلا هللا دبع نب دمحم نب دمحم خيشلا نع
 نمحرلادبع يبأ رمعملا نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا
 رصم نم ديؤملا عماجب ظعاولا يزاجحب روهشملا ي ىنارعشلا دمحأ نب دمحم

 نع « رجح نبا ظفاحلا نع « شامكرأ نب دمحم نب دمحم نع « ةسورحمل
 يبأ نب رمع نب دمحأ يدج انأ « ةزمح نب ناميلس نع <« ‹ اجنملا تنب ةمطاف

 نب كرابملا انآ « زازقلا روصنم يبأ نب هللا رصن تاداعسلا وبآ انآ « رمع
 هب دمحأ نب نامثعو رمعوبأ انأ : ناذاش نب يلعوبأ انأ « رابجلادبع

 نب ىسوم هفيذح وبأ انأ « يدنغابلا ناميلس نب دمحم ركب وبأ انأ ۰ كامسلا
 . يروثلا نايفس نع « يدنبلا دوعسم
 : [ صوصفلا باتك امآ و ] 1

 . تاحوتفلا يف مدقتملا دنسلاب هيورأف : يبرعلا نب نيدلا ىيحم خيشلل

 : [ ةغللا يف حيصفلا بانک امآ و] -۲

 نب دمحم نع « ينالفلا خاص خيشلا نع هيورأف : بلعث نب ىيحي نب دمحأل

 فسوي نب دمحأ نب دمحم مراكملا يبأ نع « فيرشلا يالوم نع « ةنس

 ۷۰/آ)



 )سس داع دعم دین مدار
 يدنسلا مامالل

 . هفلوم نع
 : [ لوصالا نایب يف لوصفلا بانک اما و ] 97

 نع « فیرشلا يالوم ىلإ مدقتلا دانسالاب هيورأف : ينوباصلا نامثع يبأل

 : [ نآرقلا لئاضف بانک امآ و] 4

 ‹ فیرشلا يالوم ىلإ مدقتلا دانسالاب هيورأف : مالس نب مساقلا دیبع يبال
 نع ۰ يطويسلا ظفاحلا نع « يئاجلألا نب رمع نع ۰ يروهجألا يلع نع

 قيدص نب دمحم نب ميهاربإ نع « يربطلا خاص نب هللا راج تنب ةشئاع

 نب دمحم نب ىلع نسحلا وبأ انأ « نامثع نب دمحم نب ريبزلا انأ « يموقلا
 . ديبع وبأ انأ « زيزعلا دبع نب يلع انأ ۰ هيورهم
 : [ نآرقلا لئاضف بانک اما و] ۵

 نع « یطویسلا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دانسالاب هيورأف : يرقلا مشاه نب فلخل

 نع ۰ رفظلا نب مساقلا انآ « يبهذلا نبا ةريره يبآ نع « رجح نبا ظفاحلا

 نيسحلا يبأ نب دمحم هللا دبع انآ « يطيبقلا يلع نب دمحم نب فیطللا دبع
 ىضاقلا انأ  لیکولا ىيحي نب هللا دبع نب دمحم تاكربلا وبأ انآ « روقنلا نبا



 دباع دمحم دیناسا نم دراشلا رصح هر

 يدنسلا مامإلل

 : [ نآرقلا لئاضف باتك امآ و ] 7

 ‹ ريقملا نسحلا وبأ انآ « ةزمح نب ناميلس ةنع « اجنملا نب دمحم تنب ةمطاف

 كلملا دبع انآ « يلصوملا دمحأ نب هللا ةبه انآ « معانلا نيسحلا نب دمحأ انآ
 نب دمحم ركب وبأ انأ « یبیطلا باخين نب قاحسإ نب دمحأ انأ « نارشي نبا

 . سيرضلا نب بويأ
 : [ نآرقلا لئاضف باتك امأ و ]

 يلع نب دمحم مئانغلا وبأ انآ « فسوي نب نيسحلا وبأ انأ ۰ ميركلادبع نبا
 نب دمحم نب يلع انأ « نامثع نب دمحم نب نسحلا نب يلع انآ « يسرنلا

 : [ نآرقلا لئاضف بانک اما و ] 6

 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : عناق نب نيسحلا يبأل

 « نونسح نب رصن وبأ انآ « ليقع نب ناولع نب دحاولا دبع انأ « ةدهش نع

 . هفلوم نع
 : [ هباحصأ و ملس و هيلع ىلاعت هللا یلص يبنلا لئاضف باتك امآ و ] 9

 قاحسا ىبأ ىلإ قباسلا دانسإلاب اضيأ هيورأف : ينيزاوملا نسحلا يبأل

 نيسحلا وبأ انأ ۰ مئادلا دبع نب دمحأ نب ركب يبأ نب دمحم انآ « يخونتلا

 . ينيزاوملا ةزمح نب دمحا

 ٠ ] مشاه ينب لئاضف باتك امآ و [ :

 خيشلا نع « يميجعلا نسح خيشلا نع ةزاجإ يجاجزملا نيدلا ءالع نبا



 )ر دیاع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح
 يدنسلا مامإلل

 يضاقلا نع « يلمرلا ةزمح نع « دمحأ نب دمحم نع « يشاشقلا دمحأ

 رمع نب هللا دبع ىلاعملا ىبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يراصنألا ايركز

 نب فيطللا دبع بيجنلا انأ « يدغشك نب دمحأ انآ « يوالحلا يلع نبا
 نب دمحأ بلاغ وبأ انأ « ذزربط نب دمحم نب رمعانأ « ينارحلا معنملا دبع
 . فورعم نب نسحلا وبأ انأ « ارفلا نب ىلعي وبأ انأ « انبلا نب نسحلا
 : [ ةعبرألا ءافلخلا لئاضف باتك امأ و ] ١

 نع « يميجعلا نسح خيشلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : هيوجنز ةنسال
 نع <« يلمرلا دمحم سمشلا نع « افشلا حراش يجافخلا نيدلا باهش

 نع « يخونتلا قاحسإ يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا
 معنا دبع نب ميحرلا دبع انأ « ةتابن نب دمحم نب دمحم نب دمحم نسحلا يبأ
 مأ انآ « يفلسلا انأ ۰ يسرافلا ميهاربإ نب دمحم انأ « يريمدلا فلخ نبا
 يمأل يدج انأ « يذغاكلا هللا دبع نب دمحم نب لضفلا تنب اجعد ثيللا
 ۱ . هب لدعلا هيوجنز نب نسحلا نب دمحأ نب دمحم نب دمحآ

 : [ ةعبرألا ءافلخلا لئاضف باتك اما و ]
 يبأ نع ‹ رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : ميعن يبأل

 ليلخ نب فسوي نع « فاحسإ نب ىيحي نب قاحسإ نع « يبهذلا نب ةريره
 . ميعن وبأ انأ « دادحلا يلع وبأ انأ « لامحلا دمحم نب دوعسم انأ ‹ ظفاحلا

 : [ ةباحصلا لئاضف باتك امأو ]
 ناميلس نب نمحرلا دبع ديسلا نع هيورأف : يسلبارطلا ناميلس نب ةميثخل

  رصم ليزن يدنهلا ىضترم دمحم ديسلا ةمالعلا خيشلا نع - هللا هاقبأ -
 نيدلا ءالع نب دمحم نع < يعفاشلا يلبعزلا مارع نب ناضمر نب قباس نع

 يضاقلا نع ۰ يطيغلا مجنلا نع ‹ يروهنسلا دمحم نب ملاس نع « يلبابلا

 يواديوسلا نسح نب دمحأ سابعلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز
 ةمالس نب دومحم نب مصاع انأ ۰ يريبزلا يط نب ركب يبأ نب دمحأ نع



 دامن نم دراشارص
 يدنسلا مامإلل

 يفقثلا نسحلا نب دوعسم انآ « يواهرلا هللا دبع نب رداقلا دبع انأ « یعلقلا

 . ةميثخ انآ « يبأ انأ « هدنم نب هللا دبع يبأ نب باهولا دبع انأ

 : [ ةباحصلا لئاضف باتك امأ و] 4
 ظفاحلا ىلإ اضيأ قباسلا دانسإلاب هيورأف : يبنيزلا يلع نب دمحم نب دارطل

 مئادلادبع نب دمحأ نب ركب يبأ نع < يبهذلا نب ب ةريره يبأ نع < رجح نبا

 دارط انأ « رادنب نب تباث نب ىيحي انآ « يلبرالا مي ميهاربإ نب دمحم انأ

 .دمح نبأ

 )۷۱/) | : [ ةباحصلا لئاضف باتك امأ و ] 6

 يبآ نع < « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : : فسوي نب ةرمحل

 2 بجنأ ع نب قلاخلادبع انأ « دودوم نب دمحم نب يلع نع ٠ يخونتلا قاحسإ

 نب ليعامسإ انآ « يريشقلا دحاولا دبع نب نمحرلا ةبه دعسألايبأ نع

 . يمهسلا يناجرجلا فسوي نب ةزمح مساقلا وبأ انأ « يناجرجلا ةدعسم

 : [ ةباحصلا لئاصف باتك امأ و ] 1
 خاص خيشلا نع هيورأف : يرصملا سدنهملا نب دمحم نب دمحأ ركب يبأل

 نيدلا باهش نع « فيرشلا يالوم نع « ةنس نب دمحم نع « ينالفلا

 انأ « يفلسلا رهاط وبآ يمأل يدج انآ « يفلسلا طبس يكم نب نمحرلادبع

 نب هللادبع نب كلملا دبع انأ « يزارلا مي عيهاربإ نب دمحأ نبا دمحم هللادبع وبأ

 : [ نيحلاصلا قالخأ و نيعباتلا لئاضف باتك امأ و ۷
 يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : يومألا ىسوم نب دسأ نب ديعسل

 يبأ نع « ينيقلبلا نالسر نب رمع نب حلاص نيدلا ملع يقتلا يبآ نع

 انآ « ربلادبع نب رمع وبآ انآ « باتع نب دمحم وبآ انآ « لاوکشب نب مساقلا



 يو لات 22 يع دعم يال داش
 سل

 يدنسلا مامإلل

 نب قاحسإ نب دمحآ ان درولا نب رفعج نب هللا دبع نع « مساق نب فلخ
 . ىسوم نب دسأ نب ديعس ان حضاو

 : [ تاقوألا لئاضف باتک امأ و ]

 نبا ظفاحلا نع ۰ يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دانسإلاب هيورأف : يقهيبلا

 نع « يوادرملا دومحم نب دمحم نب دمحأ نب يلع نسحلا يبآ نع « رجح
 انأ ‹ يمدألا ليلخ نب ميهاربإ وبأ انأ « ةينارحلا ملسملا نب دمحم تنب ةشئاع
 . يقهيبلا انأ « يراوخلا دمحأ نب رابجلا دبع انأ « يربطلا يلع نب روصنم

 ۱ : [ ناضمر رهش لضف باتک اما و ] 9
 نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اضیآ هيورأف : بيبش نب ةملسل

 ؛ ةزمح نب نامیلس نع « دجلا يبآ نب نسحلا يبآ نع « يصيمقلا لالحبا
 دیعس انأ « میحرلا دبع نب دیژلا انأ  ينغلا دبع نب ىسوم بأ ظفاحلا انآ
 دمحم ني دمحأ يلعوبأ انأ « يئاسكلا دمحم نب ميهاربإ انآ« اجرلا يبأ نبا
 . بيش نب ةملس انأ « بيصخلا نب لضفلا انآ « يئاسكلا

 : [ ةقدصلا ضف باتكامأو ]۰

 نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اضيأ هيورأف : اهندلا يبأ نبال

 نب ميحرلا دبع انأ « قحلا دبع نب يلع نب دمحأ نع « رجح نبا ظفاحلا
 نب جرفلا يبأ نع « رسيلا يبأ نب ليعامسإ انأ ۰ رسيلا يبأ نب ميهاربإ
 « يرويطلا نب نيسحلا وبأ انآ . يواضيبلا نب دمحم هللا دبع وبأ انأ . يزوجلا

 ركب وبأ نب ةنيكس نب دمحم نب يلع نسحلا وبآ انأ « يراشعلا بلاط وبأ انأ
 . ايندلا يبأ انأ « سيق يبأ نب نسحلا وبأ انأ . يدهم نبا

 : [ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا لضف باتك امأو ] ١
 نيدلا ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا نع هیوراف : يضاقلا ليعامسإل

 نب دمحم نع ۰ يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا نع « هيبأ نع « يجاجزملا
 نع « يطيغلا مجنلا نع « يروهنسلا ملاس نع « يلبابلا نيدلا ءالع

 نب دمحم تنب ةمطاف نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يراصنألا ايركز يضاقلا



 با دم دین دوش یمح سو
 يدنسلا مامإلل

 « حابصلا نب ىيحي نب نسحلا انآ « دعس نب دمحم نب ىيحي نع « يداهلادبع
 نسحلا نب ىلع نيسحلا وبأ انآ . يدعسلا ريدغ نب ةعافر نب هللا دبع انأ

 نب بوقعي نب ليعامسإ انأ ۰ ساحنلا نب رمع نب هللا دبع انأ « يعلخلا
 .ىضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ انأ « بارحلا
 : [ قيدصلا ركب يبأ لضف باتك امآ و ] 7

 (۷۱/ ب) نب دمحأ ديسلا نع / هيورأف : يراشعلا حتفلا نب يلع نب دمحم بلاط يبأل
 خيشلا نع ۰ يجاجزلا نيدلا ءالع نب دمحم خیشلا نع ۰ ماجپلا نامیلس

 دمحآ نع ۰ يلبابلا نیدلا ءالع نب دمحم نع ۰ يلخنلا دمحم نب دمحآ

 ظفاحلا نع < ايركز يضاقلا نع 1 يكملا رجح نبا دمحآ نع ‹ يروهنسلا

 نب دمحم تاوذلا رخف ىلع هتأرق : لاق يقارعلا نيدلا نيز نع ۰ رجح نبا

 ذزربط نب رمع نع ۰ يركبلا يلع يبأ تنب ةيماش نع « ينامعنلا ركب يبآ
 . يراشعلا نع < يراصنألا يقابلا دبع نب دمحم انآ

 : [  امهنع ىلاعت ةللا يضر - رمعو قيدصلا ركب يبأ لضف باتك امآ و ]
 يحيشلا نع « يجاجزلا فسوي خیشلا نع ةيورأف : یسوم نب دسأل

 خیشلا نب رهاط دمحم خیشلا نع « يجاجزلا ركب يب أ نب قلاخادبع
 نع « يشاشقلا دمحأ خيشلا يفصلا نع « هيبأ نع « يناروكلا ميهاربإ

 نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا نع « يلمرلا ةزمح نب دمحأ نب دمحم

 انأ ٠ يدمآلا ىيحي نب قاحسإ نع ۰ يمخللا سربق نب دمحأ نع « رجح
 « ميعن وبأ انأ « دادحلا يلع وبأ انأ « ردنب نب ليلخ انأ « ليلخ نب فسوي
 . ىسوم نب دسأ ان « يسيطارقلا ديزي نب سنوي ان يناربطلا ان
 .: [ نيلداعلا ةالولا لضف باتك امأو ] 4

 هدلاو نع « ماجه ناميلس نب مساقلا يبأ ديسلا نع هيورأف : ميعن يبأل

 ملاس نب هللادبع خيشلا نع « لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي ديسلا نع

 دمحم نب هللا دبع نب نيزلا نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا
 ءايركز يضاقلا هيبأ نع « ايركز نب فسوي لامجلا نع « يفنحلا يريرحنلا



 ) 3 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 دوعسم نع « يسدقملا ركب يبأ نب دمحأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع

 كرابملا نب نسحلا انآ « ضماحلا نب ركب يبآ نبا رمع نب ظوفحم انأ « يثراحلا

 انأ ‹ رخافلا نب دمحأ نب رمعم دمحأ وبأ انأ « يديبزلا ىيحي نب دمحم نب

 © هيعن وبأ انأ « دادحلا يلعوبأ
 : [ ركشلا ةليضف باتك امأ و ]1-0

 ةنس نب دمحم نع « ينالفلا خاص حيشلا نع هيورأف : يطئارخلل

 نبا ظفاحلا نع « شامكرأ نب دمحم نع ۰ فيرشلا يالوم نع « يرمعلا
 رمع نب دواد نع « يسلابلا ناملس نب دمحأ نب دمحم نب رمع نع « رحج
 انأ « يعوشخلا رهاط وبآ انآ ‹ ةدج نع « بيطخلا رمع نب فسوي نبا

 انآ « رادنب نب دمحأ نب ليقع نب دمحم انأ « ىنافك الا ةللا ةبه دمحموبآ

 . ىطئارخلا انأ « ديدحلا ىبأ نب نامثع نب دمحأ نب دمحم ركبوبأ
 : [ يضوكلا تباث نب نامعنلا ةفينج يبأ مظعألا مامإلا هقف امأو ] ۲

 بوقعي نب دارم دمحم نب نيسح دمحم خيشلا يمع نع ةيورأف
 نب مشاه دمحم خيشلا نع « يبآ نع « يدنسلا يجرزخلا يراصنألا

 ركب يبأ نب رداقلا دبع خيشلا هكمب فانحالا يتفم نع « يدنسلا روفغلادبع

 يتفم انأ . يميجعلا يلع نب نسح خيشلا نع « يقيدصلا رداقلادبع نبا

 خيشلا نع « ةزاجإ ينيسحلا هاشداب دمحأ نب قداص دمحم ديسلا مانألا

 نمح رلادبع نع « ميهاربإ خيشلا نع « يتوناحلا رمع نيدلا جارس
 دمحأ نب دمحم نيدلا بح خيشلا نع « ضيفلا بحاص يكركلا

 ءىراقب ريهشلا ينانكلا يلع نب رمع نيدلا جارس ةمالعلا نع ۰ يئارصقالا
 نيدلا سمش نب نيدلا لالج ديسلا نع « يفاريسلا نيدلا ءالع نع « ةيادبلا

 نب روهشم قيقحتب عبط دقو . هانتبثأ ام باوصلاو : أطخ وهف ( نيدباعلا ةالولا ) : لصألا يف ءاج (۱)

 ثدح أطخلا اذه ىلع هبني ملو . ( ه514١ ماع ) ةيدوعسلا . نطولا راد نع <« . ناميلس لآ نسح

 . هتلباقم ءانثأ . نادمح نب رمع : نيمرحلا



 يدنسلا مام دال

 دمحم نب راتسلادبع مامالا نع « ریبکلا نیدلا لالج نع « قیقحتلاو

 کما مالسإلا رخف نع « ةيادملا بحاص نيدلا ناهري نع « يدركلا

 ب هللا دبع نع دیس هللا دبع يب مامالا نع ١ ‹ يراخنلا لضفلا نب دمحم

 نسحلا نب دمحم نع < ‹ صفح نب دمحأ هيبأ نع ؛ يراخبلا صفح يبأ

 نب فسوي خيشلا نع « هيورأو (ح) ةفينح يبآ مامإلا نع < ىنابيشلا

 نب قلاخلادبع خيشلاو هيبأ نع « يجاجزملا نيدلا ءالع نب دمحم

 (۷۲/) / « یقابلادبع دمحم نيدلا ءالع ةمالعلا هيخأو ىقابلادبع دمحم نب نيزلا هللاب
 فراعلا هدلاو نع « یجاجزلا ىقابلا دبع نب دمحم نب هللا دبع امهيخأ نع

 نيزلا امهيبأ نع « نيزلا نب قيدص ةمالعلا همع و ىقابلا دبع نب دمحم هللاب

 نيزلا نع يرعشألا قيدصلا نيرونلا نب ىيحي نع « يجاجزملا يلع نبا
 يتربجلا ركب یبآ نب ليعامسإ نعو ىجرشلا فيطللا دبع نب دمحأ نب دمحأ

 نع ٠ امهالك يجاجزملا دمحم نب دمحم نب فراعلا خيشلا نع < ‹ يفوصلا

 ميهاربإ ظفاخا هدلاو نع < « يولعلا مي ميهاربإ نب تاميلس نيدلا سيعن ظفاشا

 يف روكذملا هدنسب صاخلا ليعامسإ نب حاتفلا دبع خيشلا نع « يناثلاو

 دنسم نع « يولعلا رمع نب ميهاربإ ظفاحلا ىلإ يراخبلا حيحص ديناسأ

 فسوي خيشلا انخيش لاق و (ح) يولعلا دمحم نب رمع نب دمحم نب نامثع

 خيشلا نع « ليلخ نب رداقلا دبع خيشلا نع « اضيأ هيورأو يجاجزملا

 « يدنبشقنلا يراخبلا هداز يلعب ريهشلا يرادكسالا هللا دبع نب ليعامسإ
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 يدنسلا مامإلل

 نع ۰ يسلبنلا ينغلادبع نب ليعامسإ نب ينغلا دبع خیشلا هللاب فراعلا نع

 خيشلا نيليلجلا نيخيشلا نع « هيوري وهو ررغلاو رردلا حرش فلؤم هدلاو

 ررغلا ىلع ةيشاحلا بحاص يلالبنرشلا نسح خيشلا و يربوشلا دمحأ

 حرش قئافلا رهنلا بحاص مجين نبرمع خيشلا نع « لوألا ةياورب رردلاو

 يسدقملا يلع خيشلا و ىواتفلا بحاص يتوناحلا سمشلا و قئاقدلا زنك

 خيشلاو يريرحنلا هللا دبع خيشلا نع « يناثلا ةياور و زنكلا مظن حراش

 دمحأ خيشلا نب دمحم خيشلا و يريسملا نمحرلا دبع خيشلا نب دمحم

 خيشلاو (ح) ىواتفلا بحاص يبلشلا سنوي نب دمحأ خيشلا نع نیروکذلا
 سمشلا نع « ناطلس نب نيدلا نیز نع ۰ ىسوم خيشلا نع « هيوري يبحا

 وه . هتياورب ىفنحلا دومحم انثلا ىبأ نيدلا ناسل یضاقلا نع « نولوط یبآ

 حراش ةنحشلا نبربلا دبع نيدلا يرس هدلاو نع « يبلشلا دمحأ خيشلاو
 ‹ ةيادهلا يراق جارسلا نع وهو < مامہلا نب لامكلا نع وهو « ةينابهولا

 حراش يزايحلا نيدلا لالج ديسلا نع يقاريسلا نيدلا الع نع وهو

 نيز نع « اضيأ هيوري ةينابهولا حراش ةنحشلا نباو « (ح) مدقتملا هدنسب

 يراخبلا نب زيزعلا دبع و هتياورب رفظملا نب دمحأ نيدلا زع نع « ينافكألا

 سمش انآ « يراخبلا رصن نب دمحم نب دمحم لضفلا يبآ نيدلا ظفاح نع
 نب رمع ةمئألا ردب انأ « يدركلا راتسلا دبع نب دمحم دجنا وبأ ةمئألا
 نب دمحم نب نمحرلا دبع نيدلا نكر مامإلا انأ ۰. يكسرولا ميركلادبع
 دامع انآ « ىديناسيرألا نسحلا نب دمحم ةاضقلا رخف انآ « ینامرکلا هيوريمأ

 ‹ ينيشورتسألا رمع نب دمحم نب رفعج وبأ ذاتسألا انأ ٠ يسوبدلا ىسيع
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 يدنسلا مامإلل

 نب دمحم ركب وبأ انآ « يفسنلا رضحلا نب يلع نسحلاوبأ هرصع مامإ انأ

 (۷۲/ب) بوقعي دمحم نب هللادبع دمحم وبأ انآ / ۰ فاكلا حتفب ي يرامكلا لضفلا

 يدلاو انأ « هللا دبع ريغصلا صفح وبآ ةودقلا انأ < يثراحلا “ ینومذبسلا

 مامالا انآ « يراخبلا صفح نب دمحآ ریبکلا صفح وبآ روهشلا مامالا

 ةفينح يبأ مظعألا مامالا نع « ينابيشلا نسحلا نب دمحم هللا دبع وبآ ةجحلا

 نع ۰ يضاقلا بوقعي فسوي يبأ نع « يوري اضيأ نسحلا نب دمحمو (ح)
 « امهالك دوسألا ةمقلع نع < « يعخنلا مي ميهاربإ نب دامح نع « ةفينح يبأ

 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع « دوعسم نب هللا دبع نمحرلا دبع يبأ نع
 .ملسو
 : [ سنأ نب كلام مامإلا هقف امأ و ۷

 نع « يرمعلا ةنس نب دمحم نع « ينالفلا اص خيشلا نع هيورأف

 ميهاربإ نب ديعس نامثع يبأ نع « يتالوولا دمحم هللا دبع يبأ فيرشلا

 يرقملا دمحأ نب ديعس نامثع نع « هرودقب فرع اهيتفم يرئازجلا

 نب هللادبع نب دمحم نب دمحم هللا دبع يبأ نع « ةنس نيتس ناسملت يتفم

 يمصاعلا دمحأ نب يلع نب نمحرلا دبع ديز يبأ و يسنتلا ليلجلادبع

 نب هللا دبع نب دمحم ظفاحلا هدلاو نع « لوألا ينايفسلا نيقسب ريهشلا

 يسونربلا دمحأ نب دمحأ سابعلا يبأ نع « يناثلاو يسنتلا ليلجلادبع

 « امهالك يسنتلا وهو يبلاعثلا نمحرلا دبع ديز يبأ نع ۰ قورزب فورعلا

 رباج نب دمحم هللا دبع يبأ نع « ديفحلا قوزرم نب دمح هللا دبع يبأ نع

 « نون اهرخأ يفو ميملا مضو 2 ةمجعملا لاذلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفو 2 اهحتف وأ نيسلا مضب (۱)

 . ىراخب ىرق نم ةيرق ىلإ ةبسنلا هذه

 . اهريغو (1۲۳۹ مقر ۲۰۷/۳) نادلبلا مجعم ( ةيدنهلا ط ۲۰۳۰ مقر 2571/) باسنألا : رظنا
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 يدنسلا مامإلل

 نع « يبطرقلا يئاطلا نوراه نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبآ انث يشآ يداولا

 نب دمحم نع «يبطرقلا يقب نب ديزي نب دمحأ يضاقلا سابعلا يبأ

 نب ىلوم جرف نب دمحم انث يبطرقلا يجرزخلا قحلادبع نب نمحرلادبع
 نب دمحم نع « يبطرقلا رافصلا ثيغم نب سنوي نع « يبطرقلا عالطلا
 يبطرقلا ىيحي نب هللاديبع نع ۰ يبطرقلا ىيحي نب ىبحي نب ىيحي نب هللادبع
 « سنأ نب كلام هللادبع يبأ ةرجبلا راد مامإ نع يبطرقلا ىيحي نب ىيحي انآ
 .ملسو هيلع ىلاعت هللا یلص هللا لوسر نع < ‹ رمع نب هللادبع نع < عفان نع

 : : [ يعفاشلا مامالا هقف امآ و] ۸

 نب ىيحي نب نامیلس نب نمحرلا دبع دیسلا فراعلا هللا يلو نع هیورآف
 نع « هدلاو نع - تامهملا عيمج هافكو هللا هاقبأ - لدهألا لوبقم رمع
 يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع ۰ لدهألا لوبقم دمحم نب دمحأ ديسلا

 دمحأ خيشلاو يلبابلا دمحم خيشلا نع « امهالك يرصبلا ملاس نب هللادبعو
 دمحأ نب دمحم مجنلا نع « يروهنسلا دمحم نب ملاس نع لوألاف يشاشقلا
 يطيغلاو وهف يلمرلا دمحأ نب دمحم سمشلا نع يناثلاو يطيغلا يلع نبا
 رجح نبا ظفاحلا نع ۰ يراصنألا ايركز يضاقلا نع « نايوري امهالك
 نيدلا نيز نع « مهتثالث يلحا لالجلا و ينيقلبلا لالخاو ينالقسعلا

 نب ىيحي لمكألا يلولا نعو راطعلا نب العلا نع « يقارعلا میحرلادبع
 دمحم نب دمحم خیشلا نع < « يلبرالا لالس نب لامكلا نع « يوونلا فرش

 يواحلا بحاص ينيوزقلا رافغلا دبع خيشلا نع « ريغصلا لماشلا بحاص
 ىيحي نب دمحن نع < ‹ لضفلا نب دمحم مامإلا نع < يعفارلا مساقلا يبأ نع

 مامإ نع < « يلازغلا دمحم نب دمحم نب دمحم مالسإلا ةجح نع « ‹ يروباسينلا
 فسوي نب هللا دبع دمحم يبأ هدلاو نع « كلملا دبع يلاعملا يبأ نيمرحلا
 نع ۰ يزورملا ريغصلا لافقلا دمحأ نب نمجرلادبع ركب يبأ نع ۰ ينيوجلا
 بهشألا زابلا جيرس نب دمحأ سابعلا يبأ نع ۰ يزورملا دمحأ نب ميهاربإ



 دباع دمحم دیناس نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 66424 ةمئالا 7 نع <« ينزل قاحسا اي نع ۶ ۸۹ يبالا نامثع سابعلا يبأ نع

 يتلا نع . سابعلا نب هللا ديع نع ١ "حايل نب نع حيرج نب دم

 - ملسو ةيلع ىلاعت هللا یلص -
 : [لبنح نب دمحأ مامالا هقف امأو ]م

 ليلخ نب رداقلا دبع خيشلا نع < « يجاجزلا فسوي خيشلا نع هيورأف
 ی يل اح نيم نع ا تقلا

 ا نيدلا باهش یا هدلاو نع ٠ ۳ يحوتفلا يراخبلا دمحأ

 نب دمحأ تاكربلا يبأ نيدلا زع يضاقلا نع ٠ . يلب يا يرماقل

 مر هو جسم نشت امنا مد یخ

 ركب يبآ نع لا طعاول سی يلع ياع نب نسحلا يلع يبأ نع ۽

 بأ نع زاید نب ورمع نع « نايفس نع ؛ لبنح نب دمحأ مامإلا هيأ

 . ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع « رمع

 : [ حزملا و ةهاكفلا باتک امأ و ]۰

 « ةنس نب دمحم نع ۰ ينالفلا خاص خيشلا نع هیورأف : راكب نسب ريبزلل

 نع « يطيغلا مجنلا نع ۰ يروهنسلا ملاس نع ؛ فيرشلا يالوم نع
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 يدنسلا مامإلل

  [ 6١بئاجعلا نونف امآ و [ :
 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : شاقنلا دیعس يبأل

 يبأ نب هللا دبع انأ < ةزمح نب ناميلس نع 3 يسدقملا ركب يبأ نب دمحأ

  ۲ةيفنحلا هقف لئاسم ىوانف يف ميركلا ىلوملا ضيف اما و [ :

 خيشلا هفلؤم ىلإ ةفينح يبأ مظعألا مامإلا هقف يف رم يذلا دنسلاب هيورأف

 يكركلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ .

ROR 
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 يدنسلا مامإلل

 فاقلا فرح

 : [ سوماق | ۲

 هيورأف : يدابآ زوربفلا دمحم نب بوقعي نب دمحم رهاط يبأ نيدلا دجل

 . ةداعسلا رفس يف ترم يتلا ديناسألاب
 : [ بطلا يف نوناقلا امآ و ] 4

 ىلإ افشلا يف رم يذلا دنسلاب هيورأف : انيس نب يلع يبأ سينرلا خيشلل
 . امهفلؤم
 : [ أطوملا ىلع سبقلا اما و ] - ۸۳۵

 . يذوحفألا ةضراع يف روکذلا دنسلاب هيورأف : يبرعلا نب ركب يبأ يضاقلل

 : [ نآرقلا ىلتق باتك امآ و ] 75

 خيشلا نع ۰ يراصنألا نيسح دمحم خیشلا يمع نع هيورأف : يبلعثلل

 نع « يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا نع ۰ يندملا قوصلا نامسلا دمحم
 نع « ىبلشلا دمحم نب دمحأ باهشلا نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم
 ظفاحلا نع « يراصنألا ايركز يضاقلا هيبأ نع « ايركز نب فسوي لامجلا
 نب اجيبلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انأ « يخونتلا قاحسإ يبآ نع < ‹ رجح نبا

 ؛ ينيدملا رمع نب دمحم ىسوم يبأ نع < « يدابلا دبع نب دمحم انأ « دارزلا

 (۷۳/ب) انأ / يكزملا ديعس نب دمحم نب دعس انأ « يبارشلا دمحم نب قزارلا دبع انأ

 .يبلعثلا قاحسإ يبآ هفلؤم نع« يدحاولا دمحم نب دمحأ نب يلع نسحلاوبأ
AYY[ ردقلا باتك امأو ] -  : 

 نع < , رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : بهو نب هللا دبع فيلأت

 يط نب ركب يبأ نب دمحأ انأ « يواديوسلا نسحلا نب دمحأ سابعلا يبآ
 انأ « يركبلا دمحم نب نسحلا يلع يبأ ظفاحلا تنب ةيماش نع < يريبزلا

 انأ « انبلا نب نيسحلا نب دمحأ بلاغ وبآ انآ « ذزربط نب دمحم نب رمع
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 يدنسلا مامإلل

 دمحم ركب وبآ انآ  نونشع نب دمحم نب دمحآ رصن يبآ نب دمحم نيسحلاوبأ

 نب ديعس نب دمحأ انآ « دواد ىبأ نب ركب وبأ انأ « قارولا ليعامسإ نبا

 ۱ . هب بهو نب هللا دبع انأ « ينادمبلا ريشب

 : [ ردقلا باتك امآ و ] ۸

 و دانسالاب اضيأ هيورأف : يبايرفلا دمحم نب رضعج فیلأت

 « يجنكلا قاعلب نب صربق نب دمحآ سابعلا يبآ نع « رجح نبا
 ساقی « ظفاحلا ليلخ نب فسوي نع ‹ يدمآلا ىيحي نب قاحسإ

 زیزعلادبع انأ « فسوي نب دمحم نب رداقلا دبع انآ « سنوي نب دعسأ نب ىيحي

 باتك وهو رفعج ان ناميلس نب دمحم نب هللا ديبع انأ « يجزألا يلع نبا

 : [ ردقلا باتك امأ و ] 9

 نع « يدنسلا يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع هيورأف : يقهيبلا

 ملاس نب هللا دبع خيشلا نع « يبرغملا هللا دبع نب دمحم نب دمحم خيشلا

 ‹ يدايزلا ىيحي نب يلع نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا

 ؛ يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا نع « ينويمرآلا هللا دبع نب فسوي نع

 دجملا وبآ ان « دجملا يبأ نب يلع نسحلا يبأ نع « يصيمقلا لالجلا نع

 ركاسع نب مساقلا وبأ ظفاحلا انآ « ناسغ نب دمحم نع < « رفظم نب مساقلا

 . يقهيبلا انأ « يوارفلا لضفلا نب دمحم انأ
 : [ مامالا فلخ ةءارقلا باتك ام و ]۰

 . ةالصلا يف نيديلا عفر باتك يف مدقتملا دنسلاب هيورأف : يراغبلل
 : [ تادارقلا باتك و ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ةءارق باتك امأو ] ١

 يقهيبلل ردقلا باتك يف مدقتملا دنسلاب هيورأف : دهاجم نب ركب يبأ فيلأت

 نايح نب دمحم نايح يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ

 يبا نب زيزعلا دبع نب نيسحلا نع « نايح يبأ هدج نع « نايح يبآ نبا
 ؛ حيرش نب دمحم نب حيرش نع « يقب نب ديزي نب دمحأ نع « صوحألا



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالث

 نونسح نب نسحلا نب هللا دبع انآ « سیفن نب ديعس نب دمحأ نع « يبأ انآ
 . دهاجم نبا انأ
 : [ تاءارقلا باتك امأو ]۲

 نع < حيرش نب دمحم ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : مالس نب مساقلا ديبع يبأل

 نب نمحرلادبع انآ « فاوصلا متاح نب يلع انآ « ي ىوحنلا دمحم نب دمحأ

 . ديبع وبأ ان « زيزعلا دبع نب يلع ان « يرهوجلا ناذاش نب ىبحي
 : [ اهريغو تاءارقلا باتك امأو ]۳

 نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يرصملا يوفدألا يلع نب دمحم ركب يبأل

 نع « راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ نع « يخونتلا قاحسإ يبأ نع « رجح
 يفلسلا رهاط يبأو لاوكشب نب مساقلا يبأ نع « ينادمبلا يلع نب رفعج
 ۽ بلاط يبأ نب يكم نع ۽ باتع نب دمحم نب نمحرلادبع نع ۽ امهالک

 . يوفدألا نع

 دع فرصم نب ةحلط قيرط نم دوعسم نب هللا دبع ةءارق باتك ام و ]

 : [ دوعسم نبا نع ةمقلع نع باثو نب ىيحي
 نب دمحم خيشلا نع ۰ يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع هيورأف

 نع ۰ يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا نع « يبرغملا هللا دبع نب دمحم
 دمحأ باهشلا نع < يروهنسلا دمحأ نع < يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم

 نبا ظفاحلا نع « يطابنسلا قحلا دبع فرشلا نع « يمثيبلا يكملا رجح نبا

 يبأ نع « ريقملا نبا نع ۰ سنوي نع « يزغلا نبا جرفلا يبأ نع « رجح
 نب دمح هللا دبع يبأ نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ انأ « رصان نب لضفلا

 نب هللا دبع نب دمحم نب دحاولا دبع انأ « يدبعلا ىيحي نب دمحم نب قاحسإ
 نب سابعلا مساقلا وبأ انأ « نايح نب خيشلا وبأ انأ « يناقرطابلا سابعلا
 دمصلادبع ان زارخلا ديزي نب دلاخ نب دمحم انآ « يرقملا ناذاش نب لضفلا
 ‹ ناوزغ نب ضايفلا نع « نامسلا ناميلس نب ةحلط نع « زيزعلا دبع نبا

 . هأ فرصم نب ةحلط نع



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 هيلع یلاعت هللا یلص نیلسرلا ديس ىلع ةالصلا يف نيقتملا نابرق امآ و ] 6

 : [ ملسو
 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : لاوكشب نب مساقلا يبأل

 یواشنلا نسحملا دبع نب نمحرلا دبع انأ « يدابلا دبع نب دمحأ نب ركب يبأ
 انأ , يفلسلا طبس يسلبارطلا يكم نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ انأ
 .لاوكشب نب كلملا دبع نب فلخ مساقلاوبأ

 : [ ىرقلا مأ دصاقل ىرقلا باتك امأو ] 57

 « يدجنلا باهولا دبع نب هللا دبع خيشلا نع هيورأف : يربطلا بحملل
 ملاس نب هللا دبع خيشلا نع « يدنسلا ةايح دمحم خيشلا نع « هيبأ نع
 ‹ يناقرزلا فسوي خيشلا نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا

 نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا نع « يلمرلا دمحم نب دمحأ سمشلا نع

 نب دمحم نب دمحأ نع « يناردنكسألا يدنكلا دمحم نب دمحأ نع « رجح

 . فلولا يدج انآ « بحملا

 نع « باتكلا اذل يدنسلا دباع ةياور نأ نظ نم أطخ حضوي - فنصلا طخب وهو - انه اه امو ()

 نع « باهولادبع نب دمحم ينع «أ - . يرصبلا نع « هيبأ نع ۰ باهولادبع نب دمحم نب هللادبع
 . ىرخأ خسن وأ ةخسن نم ةطقاس - يدنسلا ةايح دمحم - وهو ةطساولا نأ ثيح - يرصبلا

 يف ذثنیح لاكشإ الف . ةطساولا نيب دقو < فنصلا طب - دراشلا رصح - باتكلا اذه نأ ماد امو

 - يلي ال يرصبلا نع ۰ باهولادبع نب دمحم مامإلا ةياور مدع

 . فنصلا طخب ةخسنلا ذإ - ١

 . ( ىرقلا ) باتكلا اذل - فنصلا - يوارلا وهو -۲

 . مامالل خيش وهو . يدنسلا ةايح دمحم : وهو ةطساولا تنيبت ۳

 - : (۳۹5۵ ص ) سراهفلا سرهف يف امك يناتكلا مامالا لاق كلذلو -

 =.( لأ ... رظن يدنع « هيف يرصبلا نع « ذخأ باهولادبع نب دمحم نأ يف يدنسلا دباع - هركذ ام )



 دباع دمحم ديناسأ نم هراشلا رح لك 1 (

 يدنسلا مامإلل

 : [ فيضلا یرق باتک امأو ۷

 خيشلا هيبأ نع « يجاجزلا فسوي خيشلا نع هيورأف : ايندلا يبآ نبال

 (٤۷/أ) نع ۰ يلخنلا / دمحم نب دمحأ خيشلا نع « يجاجزلا نيدلا ءالع نب دمحم
 رون نع « يعفاشلا يكملا يقيدصلا نالع نب دمحم نب يلع دمحم خيشلا

 نع « دهف نب نمحرلا دبع خيشلا نع « يريمحلا دمحأ نب يلع نيدلا
 نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا سمش ظفاحلا نع « دهف نب هللا راج خيشلا

 نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يواخسلا

 نع « يزلا جاجحلا يبأ ظفاحلاو راجحلا بلاط يبآ نب دمحأ انأ « قيدص

 نمحرلا دبع اهبلا انأ « نابلب نب يلع نسحلا يبأ و ناولع تنب لهألا تس

 نع « يرونيدلا رمع نب جرفلا نب دمحأ تنب ةدهش نع « ميهاربإ نبا

 عقو كلذلو . فلؤملا طخ ريغب ةخسن ىلع - حيحصلا وه لب - يناتكلا دامتعا لعل : ققحا لاق =

 . لامتحالاو « مهولا

 لاق ام . ءادالاو لمحتلا ماسقأ نم تسيل ةرصاعلا ذإ . ةرصاعلا درج ةياورلا نوتبثی ال نوثدحم او

 وأ هعامس تبغي ال كلذ نکل . زاجحلا ىلإ لحرو جح دق مامالا خیشلا نأ ملعن نحنو . دحأ كلذ

 . يرصبلا نع « هذخأ

 وهو : مهولا ببس انفرع دق اننأو امیس . لامتحالا ال نيقيلا نم ابل دبال نیئدحا دنع « ةياورلاو

 . يدنسلا ةايح دمحم وهو . يرصبلا مامالاو باهولادبع نب دمحم مامالا نيب ةطساولا طوقس

 ! لقعم رهن لطب هللا رهن رضح اذإو
 : ( سراهفلا سرهف ۰ ۳۹۵ ص ) يناتكلا لاق كلذلو -

 يلعك هذیمالت ذیمالتو ۰ يرصبلا ذیمالت رابک ةقبط نع « ذخأ امنإ باهولادبع نبا نأ فورعلاو )

 نع ۰ ذخأ هنأ ( هطحلا ) يفو . يقلافعلا دمحمو يئاسحالا فیطللادبعو « يقشمدلا يناتسغادلا

 نب دمحم ذخأ حص ولو - : لاق مث - بهاولا يبأ خیشلا ذیملت يدجنلا ميهاربإ نب هّلادبع

 سمشلا ظفحن امیف ًاتوم مهرخآ نأ عم « ايندلا يف هذيمالت رخآ ناكل يرصبلا نع ۰ باهولادبع

 . هأ . ( يرصبلل ( دادمالا ) يف قبس امك ( ه١؟١١) ةنس هلبق تام يبرغملا هللادبع نب دمحم



 ) 1 )ر دباع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ‹ نارشب نب هللا دبع نب دمحم نب يلع نسجل ا وبآ انآ « ينيزلا دمحم نب دارط

 . ايندلا يبأ نبا انأ « يزوجلا رفعج نب دمحم نب دمحأ نيسحلاوبأ انآ

 : [ لمألا رصق باتك امآ و] ۸
 دمحم نب رمع نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : اضيأ هل

 نع « ىضرلا نب دمحم نب ركب يبأ نع ۰ يسلابلا ناملس نب دمحأ نبا
 يفلسلا ظفاحلا هدج ىلع هعامسب يسلبارطلا يكم نب نمحرلا دبع مساقلا
 دمحأ ديسلا نع « ماجبلا ناميلس نب دمحأ ديسلا نع « اضيأ هيورأ و (ح)

 يناروكلا يدركلا رهاط دمحم خيشلا نع « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نبا
 دمحم نع « يشاشقلا دمحأ خيشلا نع « يدركلا مي ميهاربإ خيشلا هيبأ نع
 دمحم نب ميحرلا دبع نيدلازع نع « ايركز يضاقلا نع < يلمرلا دمحأ نبا

 نب نمؤملا دبع نع « يجبنملا ةفيلخ نب دومحم نع « تارفلا نباب فورعلا
 ‹ يفلسلا طبس يكم نب نمحرلا دبع مساقلا يبأ نع « يطايمدلا فلخ
 يلع وبأ انأ ۰ جارسلا نب دمحأ نب رفعج دمحم وبأ انأ « يفلسلا ظفاحلا نع
 ىسيع نب ميهاربإ نب ب ليعامسإ نب هللا دبع رفعج وبأ انآ « ناذاش نب نسحلا

 . ايندلا يبأ نبا انأ « مامإلا روصنملا نبا
 : [ حئاوحلا ءاضق باتك امأ و ] 9

 نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا ىلإ مدفتلا دنسلاب هيورأف : اضيأ هل

 نب ميحرلا دبع نب دمحم حتفلا يبأ نع « يخونتلا قاحسإ يبأ نع « رجح
 ‹ يزارلا هللا دبع وبأ انأ . يفلسلا انأ « رفاظ نب باهولا دبع نع « وشنلا
 نب دمحم نب دحاولا دبع مساقلا وبأ انأ « جنوشلا نب هللا دبع نب نيسحلا انأ

 نبا انأ « يراصنألا قاحسإ نب ىسوم نب دمحم نب نسحلا يلع وبأ ان كبنش
 . ايندلا ىبأ

 : [ اضقلا باتك امأ و] ۰
 نب زعلا نع « ايركز يضاقلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : سنوي نب حيرشل

 يسدقملا نسحلا يبأ نع ۰ يغارملا نيسحلا نب رمع صفح يبأ نع « تارفلا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح 1 (

 يدنسلا مامإلل

 يلع ان « نونسح نب دمحأ نب دمحم نیسخا وین« نیا نب نسل نبا

 . سنوي نب حيرش ان بيعش نب دمحم نب دماح انآ « ينارحلا رمع نبا

[Aماكعلا بادآو اضقلا بانک مآ و  ]: 

 دم نیم یا کام تا رمح

 :[ دوهشلاو اا بانک أو 1 ۲

 نب رفعج نع « ةزمح نب نامیلس ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : شاقنلل

 . هب شاقنلا نب يلع نب دمحم

 : [ مجعلاو برعلا باسناپ فيرعتلا ىف ممألاو دصقلا باتك امأ و] ۲۳
 رمع نب ميهاربإ ظفاحلا ىلإ يراخبلا حيحص يف مدقتملا دنسلاب هيورأف

 (٤۷/ب) نب قاحسإ نع « يخامشلا روصنم نبريخلا / يبأ نب دمحأ نع < ‹ يولعلا

 نب يلع نع < ‹ فيصلا يبأ نب ليعامسإ نب دمحم نع < ‹ يربطلا ركب يبأ

 نع « يريشألا دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ نع « يناسملتلا زورغم نب فلخ

 '" يرمللا ربلا دبع نب هللادبع

 )١( هصن ام فنصلا طب شمالا يف ءاج :

 ةظحالملو ( لمألا رصق ) باتك ىلع مدقتم 2 ةعبرألا دئاصقلا ىلإ هدعب امو - ممألاو دصقلا - اذه

 هبنتف . ىرت امك عقو « راصتخالا ةياعرو < ديناسألا .



 ) 1 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ةيئارلا ةديصقلا امأ و ] 4

 ‹ ينالفلا خاص خيشلا نع « اهيورأف : يبطاشلل طخلا موسر ةفرعم يف

 نع « يجافخلا باهشلا نع « فيرشلا يالومة نع « ةنس نب دمحم نع
 نب دمحأ سابعلا ىبأ نع ؛ ىطويسلا ظفاحلا نع « ىمقلعلا ناهبلا

 نع ۰ يخونتلا قاحسإ يبأ نع + يواشلا فيرط نب دمحم نب رداقلادبع
 نب رمع نب دمحم نع « ميركلا دبع نب نسحلا انأ « يبهذلا نيدلا سمش
 . مظانلا نع < يبطرقلا فسوي

 : [ ىجرفنت ةمزأ ىدتشا : اهلوأو جرفلا ةديصق امآ و ] 0

 « رجح نبا ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف

 دمحأ نب دمحم اندشنأ ديشر نب هللا دبع يبأ نع « يبهذلا نب ةريره يبأ نع

 يبأ نب يلع نب دمحأ ينربخأ يجاهنصلا حرفم نب يلع ينربخأ نايح نبا
 هللادبع يبأ نع ۰ مانغلا نب دمحم نب نوميم نب هللا دبع نع « يطالبلا ركب
 دمحم نب فسوي لضفلا يبأ نع « حامرلا نب هللادبع نب يطعملادبع نب دمحم

 . هسفنل اندشنأ اميف « يوحنلا نباب فرعو « يراصنألا

 : [ ةيوبنلا عبرألا دئاصقلا امآ و ] 7
 مدقتملا دنسلاب اهيورأف : بتاكلا ناميلس نب دومحم نيدلا باهش ةمالعلا مظن نم

 نيصح نب رمع نب رمع نب دمحم لضفلا يبأ نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ
 نب ميهاربإ نيدلا لامج انآ . يخونتلا قاحسإ يبأ نع « يرهزألا

 . مظانلا يبأ انآ « دومحم باهشلا

 : [ ةيزمهلا ةديصق و ةدربلا ةديصق امأو ۷

 هب حدم ام رئاسو اهيورأف : يريصوبلا دامح نب ديعس نب دمحم هللا دبع يبأل
 حيحص يف ةمدقتملا ديناسألاب هرعش نم - ملسو هيلع هللا ىلص - ىفطصملا

 نيدلا سمش انأ « يجرشلا نيزلا نع « عبيدلا نبا ظفاحلا ىلإ يراخبلا

 نيدلا حالص ظفاحلا نب دمحأ ريخلا وبأ انآ « يرزجلا دمحم نب دمحم نب دمحم

 . مظانلا نع « يدهشملا ملاس نب رمع نب فسوي نساحلا وبأ انأ ‹ يئالعلا



 : [ ةقرسلا يف عطقلا باتک امأ و ]۸
 نع « يخونتلا قاحسإ يبأ ىلإ افنآ مدقتلا دانسالاب هیورأف : خيشلا يبأل

 يبآ نب دعسآ نع ۰ ظفاحلا لیلخ نب فسوي انآ . يدمالا ىيحي نب قاحسإ
 نايح نب دمحم وبأ انآ « ميحرلا دبع نب رهاط وبأ انأ « يفقثلارهاط
 . خيشلاوبأ
 : [ ةعانقلا بانک امأو ]

 فيرشلا خيشلا نع « ينالفلا خاص خيشلا نع هيورأف : ينسلا نبال

 دمحأ خيشلا نع ؛ يميجعلا نسح خيشلا نع ؛ يعردلا ناميلس يوس
 ظفاحلا نع < ايركز يضاقلا نع < يلمرلا دمحم سمشلا نع ‹ يشاشقلا

 يبأ نع « بلاغ يبأ نب دمحموبآ انآ . يبهذلا نب ةريره يبأ نع ۰ رجح نبا
 هيودرم نب ىسوم نب ركب وبأ انأ « يفلسلا رهاط وبأ انأ « هحاور نب مساقلا

 نب قاحسإ نب دمحم نب دمحأ انأ « يدابرسألا قاحسإ نب رمع نب يلع انآ

 . ىنسلا
 : [ ةعانقلا باتك اما و ] ١

 ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : قورسم نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل
 « معطملا ن نمحرلا دبع نب یسیع نع <« « اجنملا تنب ةمطاف نع « رجح نبا

 دمحأ نب رصن باطحلا وبأ انأ « يفلسلا رهاط وبأ انآ « يلع نب رفعج انآ
 دمحم نب رفعج انأ « هيوقرز نب دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ انأ « يطبلا نبا

 رورسم نب سابعلا وبأ انأ « يدلخلا رصن نبا
 : [ ةعانقلا باتك امأو ] ۱

 اجنملا دمحم تنب ةمطاف ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : اهندلا يبأ نب ركب يبأل
 نع < « يلبرالا مي ميهاربإ نب دمحم نع < ؛ ميادلا دبع نب دمحأ نب ركب يبأ نع

 مع ني دومع انآ « ةحلط نب دمحم نب نيسحلا نع ؛ ةبناكلا ةدهش
 . ايندلا يبأ نبا انآ « يركسعلا حور يبأ نب جرفلا نب يلع انآ « يركسعلا

 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل



 ) 3 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ بولقلا توق باتك امأو ]۲

 حیحص يف ةمدقتلا ديناسألاب هيورأف : ءایحالا لوصأ نم وهو يكلا بلاط يبأل

 نب ريخلا يبأ نب دمحأ نع < ؛ يولعلا رمع نب ميهاربإ خيشلا ىلإ يراخبلا

 ‹ يلشفلا مي ميهاربإ نب دمحم هللادبع يبآ نع « هيبأ نع « يخامشلا روصنم

 يبآ نع ۰ يراصنألا بويأ نب ىيحي نب ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحم نع
 نب يلع نيدلا دجم نع < ‹ يمشابلا عيمسلا دبع نب دمحم نب يكملا بلاط

 مالسالا ةجح هيخأ نع « « يلازغلا دمحم نب دمحأ نع < هداسرأ نب ر كرابملا

 نع < « ينيوجلا فسوي نب كلملا دبع نع < يلازغلا دمحم نب دمحم دماح يبآ

 يبآ نع ۰ ‹ اضيأ هيوري يولعلا مي میهاربا خیشلا و ( ح) فلؤملا بلاط يبآ

 ۰ ينادربلا ىيحي نب دمحم انآ ۰ فلد نبا زیزعلا دبع نع « راجحلا سابعلا

 بلاط يبأ نب رمع انآ . يدهملا نب زيزعلا دبع نب دمحم نب دمحم يلع وبأ انأ
 . فلؤملا ىبأ انأ . یکلا ىلع نب دمحم

 : [ قورز خيشلا دعاوق امأو ] 07
 . قورز خيشلل يراخبلا ةيشاح يف يذلا دنسلاب اهيورأف



 دباع دمحم دیناس نم دراشلا رصح ل 5 (

 يدنسلا مام رال

 فاکلا فرح

 : [ هيف ملكت نم ةفرعم يف لماکلا باتک امآ و] ۶6

 ةنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خیشلا نع هيورأف : يدع نب دمحأ يبأل

 نع « يلمرلا سمش نع ۰ يروهجألا يلع نع ۰ فيرشلا يالوم نع
 يورهلا دمحأ نب دمحم يلع يبأ نع رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا

 مركلا وبأ انآ « ريقملا نب يلع نسحلا يبأ نع ۰ قاحسإ يبأ نب سنوي نع
 نب ةزمح مساقلا وبآ انأ « يناجرجلا هدعسم نب ليعامسإ انآ « يروزرهشلا

 : الاق يسرفلا دمحم نب نمحرلا دبع ورمع وبأ و يناجرجلا يمهسلا فسوي

 . يناجرجلا يدع نب هللا دبع دمحأ وبأ انأ

 : [ لماكلا امآ و ]

 ةريره يبأ نع ۰ رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ريثألا نبال

 نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ انآ ‹ يزاريشلا نب رصن يبأ نع « يبهذلا نبا
 . يرزجلا ريثألا

 : [ لماكلا امأو 1

 نسحلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : هربسلل

 مساقلا يبأ نع « ةزمح نب ناميلس نع ۰ دجملا يبأ نب دمحم نب يلع

 نمحرلادبعوبأ انآ ۰ يلع نب ةيطع انآ ۰ باشخلا نيسحلا نب نمحرلادبع
 ىنث هيبأ نع « جارس نب كلملادبع نب ناورم نب نسحلا وبأ انأ « يملسلا

 ذياع نب كلام نب ىيحي نع « يليلقالا ايركز نب دمحم نب ميهاربإ مساقلاوبآ
 ناميلس نب يلع نسحلا وبأ انآ « يدمآلا ميهاربإ نب نسحلا يلعوبأ انآ

 . دربلا نع « شفخألا



 1 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ يفاكلا باتک امأ و ۷

 خيشلا يمع نع « هيورأف : يبيعرلا حيرش نب دمحم نب حيرش نب دمحم
 قداص دمحم نب نسحلا يبآ خيشلا نع « يراصنألا دارم نب نيسح دمحم

 ‹ يرصبلا ملاس نب هللا دبع نع ۰ يدنسلا ةايح دمحم خيشلا نع « يدنسلا

 لامجلا نع ۰ يفنحلا يريرحنلا دمحم نب هللا دبع نب نيزلا نع يلبابلا نع
 نع « رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا هيبأ نع « ايركز نب فسوي
 صوحألا يبأ نب يلع وبأ انأ « هدج نع « نايح يبأ نب نايح نب نايح يبأ
 نب دمحم نب حيرش انآ < فلخ نب دمحم انأ « جابدلا نب نسحلا وبأ انأ

 . يبأ انأ « حيرش

 هيجوت هيف باتكو يمرضحلا بوقعي ةءارق باتك يورأ دنسلا اذهبو )

 ءالعلا نب ورمع يبأل ريبكلا ماغدإلا باتکو « بوقعي اهب درفنا فورح

 : وحنلا يف [ بجاحلا نبا ةيفاك امأو ]
 . ةيفاشلا يف مدقتملا دنسلاب هيورأف

 :وحنلا يف [ هيوبيس باتك امآ و] 5

 يالوم نع « ةنس نب دمحم نع « ينالفلا خاص خيشلا نع هيورأف

 نب رمع جارسلا نع « يروهجألا يلع نع هللا دبع نب دمحم فيرشلا
 حالصلا نع « يبلحا لبقم نب دمحم نع « يطويسلا ظفاحلا نع « يئاجلألا

 ركب يبأ نع « ذزربط نب رمع نع « يراخبلا نب رخفلا نع ءرمع يبأ نبا
 يبأ نع « يسرافلا يلع يبأ نع « يرهوجلا دمحم يبأ نع « يراصنألا

 نب رمع يبأ يلع هتأرق : لاق دربلا سابعلا يبأ نع ٠ يرسلا نب دمحم ركب

 نسحلاوبأ انأ : الاق ينزاملا دمحم نب ركب نامثع يبأ ىلعو يمرجلا قاحسإ

 هيوبيس نامثع نب ورمع رشب يبأ هفلؤم نع « شفخألا ةدعسم نب ديعس
 نب جرفلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع < اضيأ هيوري يطويسلاو (ح)

 نب هللا دبع نب دمحم انأ ينالقسعلا قاحسإ يبأ نب سنوي نع « يزغلا



 دبام دمحم دین نم دراشلارصح سل

 يدنسلا مامإلل

 نب هللادبع انأ . يوحنلا يدنكلا نسحلا نب ب ديز نميلاوبأ انأ يسرملا لضفلا

 نب يلع نب دحاولا دبع انأ كرابلا مركلاوبا انآ « طايخلا طبس دمحأ نب يلع

 : لاق يقيقدلا هللا دبع نب يلع مساقلا يبأ ىلع هتأرق : لاق ناهرب نبا رمع

 هللادبع نب نسحلا ديعسوبأ انأ ينامرلا ىسيع نب يلع نسحلا يبآ ىلع هتأرق
 دمحم سابعلاوبأ انآ يدادغبلا ليعامسإ نب يلع نب دمحم رکیوبآ ان أ يفاريسلا
 . قباسلا هدنسب دربملاب فورعملا يدزألا ديزي نبا

 : [ دوجلاو مركلا باتك امأو ] ۰

 نبا ظفاحلا نع يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ينالجربلل

 نب دمحأ نب ركب يبأ نع < اجنلا نب دمحم تنب ةمطاف نع « رجح

 ركاسع نب يلع نسحلا وبأ انأ « يلبرألا ميهاربإ نب دمحم نع « مئادلادبع
 نب نيسحلا انأ « يرهوجلا دمحم وبأ انأ « فسوي نب بلاطوبأ انآ . يحئاطبلا

 دمحم خيش وبأ انأ ٠ قورسم نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ان ديبع نب دمحم
 ھه أ ينالجربلا نيسح نبا
 : [ هالیلوألا تامارك امأو ] م١

 نيدلا ملع نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : لالخلل
 « يسلابلا دمحأ نب دمحم نب رمع نع « ينيقلبلا نالسر نب رمع نب اص

 نع « قيلعلا نب لئاضف نب رغألا رصن يبأ نع « لامكلا تنب بنيز نع
 نب نسحلا دمحم وبأ انآ « جارسلا نيسحلا نب دمحأ نب رفعج انأ « ةدهش

 . يدادغبلا لالخلا دمحم

 : [ فاشكلا امأو ]م5

 نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع هيورأف : ريسفتلا يف يرشخمزلل

 مجنلا نع « يروهنسلا ملاس خيشلا نع ؛ فيرشلا يالوم نع « ةنس

 نب ميحرلا دبع نيدلا زع نع ۰ يراصنألا ايركز يضاقلا نع « يطيغلا

 يبأ نع « ةعامج نب ميهاربإ نب دمحم نب زيزعلا دبع نع « تارفلا دمحم
 يرعشلا نمحرلا دبع تنب بنيز نع « ركاسع نب هللا ةبه نب دمحأ لضفلا



 ) 3 سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ساسألا يف رم يذلا دانسالاب اضیآ هیورآ و (ح) يرشخزلا دومح هفلوم نع

 ىلإ يراخبلا حیحص يف ترم يتلا دیناسألاب اضیآ هیورآ و ( ح) يرشخزلل

 يبآ نب دمحآ نع « يولعلا رمع نب میهاربا ةينميلا رایدلا ثدحم ظفاحلا

 يروبدنسلا دوعسم نب لیعامس) انأ هيبأ نع « يخامشلا روصنم نبريخلا
 مجن نع « يمزراوخلا يرمعلا دمحم نب دمحم هللا دبع يبآ نع « يمزراوخلا

 يبأ نع اضيأ هيوري ريخلا يبأ نب دمحأو (ح) هفلؤم هب انآ ١ يصفخا نيدلا

 بنيز انتأبنأ : الاق يقرافلا دمحأ نب ميهاربإ نيدلازعو ركاسع نب نميلا

 . هفلؤم نع « هيرعشلا نمحرلا دبع تنب
 : [ نآرقلا ريسفت يف نایبلا و فشكلا امأو ]7

 نب ريخلا يبأ نب دمحأ ىلإ مدقتلا دانسإلاب هيورأف : يبلعشلا قاحسإ يسبال

 دمحم انأ « يربطلا ركب يبأ نب قاحسإ نيدلا رخف نع « يخامشلا روصنم

 نيدلا رصان انأ ۰ يناقوتلا يلع نب دمحم انأ ٠ فيصلا يبأ نب ليعامسإ نبا

 نب مكاحلا انآ « يناقوتلا نب رصتنملا نب دمحم نع « يدادغبلا لهس نبا

 نع هيورأو (ح) يبلعثلا دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ انآ « يدازخرفلا

 نب دمحم نع فيرشلا يالوم نع هنس نب دمحم نع ينالفلا حلاص خيشلا

 يبأ نع قحلادبع نب يلع نب دمحأ نع رجح نبا ظفاحلا نع شامكرأ

 دمحوبآ انأ معنلادبع نب روصنم نع يراخبلا نبا رخفلا انأ يزملا جاجحلا

 نب ديعس نب دمحم انأ يسوطلا يراصعلا روصنم يبأ نب دمحم نب سابعلا
 . يبلعتلا انأ يدازخرفلا دازخرف دمحم

 : [ مارحلاو لالحلا نييبت و نآرقلا ريسفت يف نايبلاو فشكلا امأو ] 14

 هيورأف : يفنحلا يونزغلا دمحم نب سنوي نب دومحم نب دمصلا دبع حتفلا يبأل
 ميهاربإ نب ناميلس نيدلا سيفن ىلإ يراخبلا حيحص يف مدقتملا دنسلاب

 انأ « جارسلاب بقلملا يفنحلا يف ريخملا دمحم نب ركب يبأ نع « يولعلا

 نيسحلا نب دمح انآ ۰ يفنحلا يرصقلا رباج نب هللا دبع نب رمع نب ميهاربإ



 دباع دمحم دیناسا نم دراشلارصح سس( 5 (

 يدنسلا مامإلل

 يعاجضلا فسوي نب دمحم انأ « يبيرتلا يفنحلا لقزخملا نب ميهاربإ / نبا
 ىيحي ايركز وبأ نيدلا ىيحم ةمالعلا انأ « ريرضلا نباب فرع يفنحلا يركبلا
 . فلؤملا يدلاو انأ « يونزغلا دومحم نب دمصلا دبع نبا
 : [ قئاقدلا زنك حرش يف قئاقحلاو رارسألا فشك امآ و ] م5

 خيشلا يمع نع هيورأف : ينامركلا ميهاربإ نب دوعسم نيدلا ماوق مامإلل
 بوقعي نب دارم دمحم خيشلا نع « يدنسلا يراصنألا نيسح دمحم
 « يدنسلا روفغلا دبع نب مشاه دمحم خيشلا نع « يدنسلا يراصنالا
 يبأ نع ۰ يفنحلا ةكم يتفم رداقلا دبع نب ركب يبأ نب رداقلا دبع خيشلا نع

 نب دمحم نع « يجافخلا باهشلا نع « يميجعلا يلع نب نسح رارسألا
 سمشلا نع« رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا نع « يلمرلا دمحآ

 . هفلؤم نع « يفنحلا يشرقلا ركس نب يلع نب دمحم نب دمحم
 : [ قيقحتلاو فشكلا باتك امأ و ] 57

 يبأ هقف يف روكذملا دنسلاب هيورأف : يراخبلا دمحأ نب دمحم نسب زیزعلا دبعل
 . هفلؤم ىلإ ةفينح
 : [ ةياورلا نيناوق يف ةيافكلا باتك امأو ۷

 نع « ةنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع اهيورأف : بيطخلل
 دمحم لامجلا يبأ رمعملا فيرشلا نع « هللا دبع نب دمحم فيرشلا يالوم
 نع « يطويسلا ظفاحلا نع « يلحا نيساي خيشلا نع « ميركلا دبع نبا

 يلع نع ۰ يخونتلا قاحسإ يبأ نع « ينيقلبلا نالسر نب رمع نب خاص
 نب يلع تنب ةينكلا تس نع « رمع يبأ نبا جرفلا وبأ انأ « رمع زعلا نبا
 . بيطخلا نع « هدج نع « حارطلا نب يلع نب ىبحب

 ‹ ايركز يضاقلا ىلإ رارسألا فشك يفرم يذلا دنسلاب هیورآ و ( ح)

 ‹ رفظملا نب مساقلا نع ۰ يخونتلا قاحسإ يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع

 ( ح ) بيطخلا نع لهس نب لضفلا يبأ نع « ريقملا نب نسحلا يبأ نع

۹22 



 ) ۳ سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ةينميلا رایدلا ثدح ىلإ يراخبلا حیحص يف ترم يتلا دیناسألاب هيورأو

 نع « يربطلا دمحآ نب دمحم نع « يولعلا رمع نب ميهاربإ ظفاحا
 لیلخ نب نامیلس هیقفلا طبس يربطلا يلع نب دمحم نب نمحرلادبع

 نع « لهس نب لضفلا يبآ نع ۰ ریقلا نب نسحلا يبآ نع « ينالطسقلا
 . بيطخلا
 : [ ةيادهلا رصتخم يف ةيافكلا امآ و ] ۸

 يف رم يذلا دانسالاب اهيورأف : ينيدراسلا نامثع نب يلع نسیدلا لامجل

 . اهفلؤم ىلإ ةصالخلا
 : [ ةيكلاملا هقف يف جاتحملا ةيافك امأو ] 8

 اهفلؤم ىلإ ماكحلا ةرصبت يف روكذملا دنسلاب اهيورأف : اباب دمحا خيشل

 ه أ . اباب دمحأ خيشلا

 : [ ةغللا يف ظفحتملا ةيافك امأو ] ١
 فورمملا يسلبارطلا هللا دبع نسب دسمحأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ خيشلل

 رايدلا ثدح ىلإ يراخبلا حيحص يف هفلاسلا ديناسألاب هيورأف : يبادجألاب

 يخامشلا ريخلا يبأ نب دمحأ نع ؛ يولعلا رمع نب ميهاربإ ظفاحلا ةينميلا

 سنوي نب دمحم انأ « خسانلا ىيحي نب دمحم نيدلا لامج نع < هيبأ نع

 يبأ نع « يراصنألا يوغللا دومحم نب رديح يلع وبأ انأ « بتاكلا يلبرالا

 . هأ فلؤملا نع « هدلاو نع « يشرقلا دبعم نب يلع نسحلا
 : [ ةيعفاشلا هقف يف هيبنتلا حرش يف ةيافكلا امأ و ۷۱

 يبأ نب قلاخلا دبع خيشلا نع ۰ يجاجزملا فسوي خيشلا نع اهيورأف
 دمحم النم نع « يناروكلا ميهاربإ نب رهاط دمحم نع « يجاجزملا ركب
 ١ يمكحلا يلع نب دمحم نع « يدركلا دمحم نب فسوي النم نب فيرش

 نع ۰ يراصنألا ايركز خيشلا نع ؛ يمثيبلا رجح نب دمحآ باهشلا نع



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح (

 يدنسلا مامإلل

 يفاكلا دبع نب يلع نع « يدابآ زوریفلا دجملا نع « رجح نبا ظفاحلا
 . هأ ةعفرلا نب دمحأ نيدلا مجن اهفلؤم نع « يكبسلا

 : [ دبعتملا ةيافك امآ و ] - 7"

 تنب میرم نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف : يرذنملل
 ميظعلادبع ظفاحلا انأ « يناولا رمع نب يلع نع « ةيعرذألا دمحم نب دمحأ
 . يرذنملا يوقلا دبع نبا

 : [ مايألا و يلايللا باتك امأو ] ۳
 يبأ نع < « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ايندلا يبأ نبال

 نع < ؛ لالخلا يلع نب نسحلا انآ ؛ يزملا جاجحلا يبأ نع ۰ يخونتلا قاحسإ
 باهولادبع ورمع وبأ انأ ۰ نسحلا نب دوعسم انآ « باهولا دبع تنب ةميرك
 دمحم نب دمحأ انأ « هوي نب دمحم نب نسحلا انأ « هدنم نب هللا دبع يبأ نبا
 . هأ . ايندلا ىبأ نبا انآ « ىنانبللا

 : [ قئاقدلا زنك امأو ] 4
 مدقتملا هدنسب يدنسلا يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع هيورأف

 نب دمحم اقبلا يبأ يضاقلا نع « ايركز يضاقلا ىلإ رارسألا فشك يف
 هللا دبع نع ۰ يركبلا يلع نب دمحم نع < يفنحلا يرمعلاايضلا نب دمحأ
 هفلؤم نع < « يقانغسلا نيدلا ماسح ةمالعلا نع < يرغشاكلا جاجحلا نبا

 . يفسنلا دومحم نب دمحأ نب هللا دبع تاكربلا يبأ نيدلا ظفاح
 هدلاو نع < ‹ يجاجزملا فسوي خيشلا نع < ‹ ةيفنحلاب السلسم هيورأ و

 نع < ‹ يجاجزلا نيدلا ءالع خيشلا هدلاو نع « نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا

 نب دمحأ ةمالعلا نع < يلمرلا نيدلاريخ نع < يميجعلا نسح خيشلا

 زعلا نع « هدج نع « هيبأ نع « « يطالبنجلا يلاعلا دبع نب نيدلا نيمأ

 رمع نب ديعس نب دمحم نب دمحم نيدلا ءايض نع « تارفلا نب دمحأ

 .هفلؤم نع «ينامركلا ميهاربإ نب دوعسم نيدلا ماوق نع ۰ يكملا يناعنصلا



 ) 1 )ر ا_--__ ل ل دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ىنكلا باتك امآ و ] م
 فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا نب ناميلس نب دمحأ ديسلا نع هيورأف

 ءالع نب دمحم نع « يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا نع « لدهألا لوبقم

 هللا دبع نب فسوي نع « يدايزلا ىيحي نب يلع نع « يلبابلا نيدلا
 يلع يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا نع « ينويمرالا

 يبأ نع « ريقملا نب نسحلا يبأ نع « قاحسإ يبأ نب سنوي نع / يودهملا +١
 انأ « لابحلا نب ديعس نب ميهاربإ قاحسإ يبآ نع ءرصان نب لضفلا
 . يبأ انأ « يئاسنلا نب ميركلا دبع انأ « دمحم نب هللادبع نب رضخلا نسحلاوبأ

 : [ ینکلا باتك امأو ۰
 انأ . رصان نب لضفلا يبأ ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : جاجحلا نب ملسل

 يقزوجلا هللا دبع نب دمحم ركب يبأ نع « هدنم نب هللا دبع يبأ نب مساقلاوبأ

 . جاجحلا نب ملسم تعمس لاق نادبع نب يكم انأ

 كيف



 دباع دمحم دیناسا دواشلارص س

 يدنسلا مامإلل

 ماللا فرح

 : |[ يراخبلل حيحصلا عماجلا حرش يف حيبصلا عماللا امأ ] - ۷

 نب دمحم نع « ينالفلا خاص خیشلا نع ‹ هيورأف : يوامربلا سمشلل

 نع « يناسملتلا يرقملا باهشلا نع ۰ فيرشلا يالوم نع « هنس
 نب زعلا همع نع « دهف نب نمحرلا دبع نع « ةيفاعلا يبأ نب دمحأ
 نب دمحم نب دمحم نيدلا يقت هدج نع « دهف نب دمحم نب رمع نب زيزعلادبع
 يوامربلا مئادلا نب دمحم هفلؤم نع « دهف
 : [ لوصألا بل امأو 1-۷۸

 نع ۰ فیرشلا يالوم ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : يراصنألا ایرکز يضاقلل
 ایرکز يضاقلا هفلوم نع « يلمرلا دمحآ نب دمحم نع . يجافخلا باهشلا
 .يراصنألا

 : [ سابللا باتك امأو ]

 نبا ظفاحلا نع < « ايركز يضاقلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : يبايرفلل

 نالع نب يكم انأ « لضف نب ىيحي نع ۰ يخونتلا قاحسإ يبأ نع «رجح
 انأ « شداك نب هللا ديبع نب دمحأ زعلا وبأ انآ « ركاسع نب مساقلا وبأ انآ
 دمحم نب رفعج انأ « تايزلا دمحم نب رمع انآ « يرهوجلا يلع نب نسحلا
 يبايرفلا
 : [ نازيملا ناسل باتك امأو ] - ٠

 . هفلؤم ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : رجح نب ظفاحلل

 برعلا ناسل بانک امأو ] مها

 نيدلا لامج لضفلا يبأ يجرزخلا دمحأ نب يلع نب مرکم زعلا يبأ نب دمحم خيشلل
 « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : ةئامتسو نيثالث ةنس ةرهاقلاب دلو

 يوحنلا نايح يبأ فسوي نب دمحم نع « يخونتلا قاحسإ يبأ نع



 ) 7 / دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 صم
تحت

 

 يدنسلا مامإلل

 نب يشاوحو ۰ يرهوجلا حاحص يف ام هيف عمج دقو هفلوم نع « يطانرغلا

 يف ءاجف ريثألا نب ةياهنو « ةغللا بيذهتو « هديس نبال مکحاو « اهيلع يرب

 . سوماقلا نم ربكأ دلجم لك تادلجم تس
 : [ نئملا فئاطل امأو ] 7

 ریل طاقسإ يف ريونتلا يف مدقتملا دنسلاب هيورأف : هللا ءاطع نبال

 : [ ظفللا باتك امأو 1-۳
 يبأ نع < « رجح نبا ظفاحلا ىلإ هبو مدقتملا دنسلاب هيورأف : يناقربلل

 نب ركب يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ انأ « دجملا يبأ نب دمحم نب يلع نسحلا

 زيزعلا دبع نب دمحم انأ « يفلسلا نع « يلع نب رفعج نع ؛ فرشم
 : يناقربلا يمزراوخلا بلاغ نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ انآ « طاّيخلا

AA[ فوصتلا يف عمللا باتك امأو ]  : 

 نب نامیلس نع < « دجما يبآ نب يلع نسحلا يبأ ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف

 انآ « ىسيع نب لوألا دبع نع ۰۰ يرونيدلا مرك نب رمع نع « ةزمح يبآ
 رصن وبأ انأ « يئاوتسإلا دمحم نب نيسحلا انآ « ينافوكلا رصن يبأ نب دمحأ

 . هفلؤم جارسلا ىيحي نب يلع نب هللا دبع

 از ارت



 دباع دمحم دهاسأ نم دراشلا رصح سس 0 (

 يدنسلا مامإلل

 میلا فرح

 : [ ماشلل ثعبلا باتک امأ ]۵
 « دارم دمحم نب نيسح دمحم خیشلا يمع نع « هیورآف : راع نب ماشهل

 خیشلا نع « عیقبلاب نوفدلا ریهشلا يفوصلا نامسلا دمحم خیشلا نع

 يلع نع « يرفعجلا یسیع خیشلا نع « يرصبلا ملاس نب هللادبع
 « ىطابنسلا قحلا دبع فرشلا نع « ىمقلعلا ناهربلا نع « يروهجألا
 ركب يبأ نب دمحم انأ « عفار نب يلع نب دمحأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع

 يلع نب ليعامسإ انآ « مئادلا دبع نب دمحأ انأ « مئادلا دبع نب دمحأ نبا
 انأ « ثعشألا نب رمع نب دمحأ نب ليعامسإ مساقلا وبأ انآ « يوزبخلا

 انآ . يبالكلا نسحلا نب باهولا دبع انأ « يلالبلا هللا دبع نب مئادلادبع
 . رامع نب ماشه ان يليقعلا ميزخ نب دمحم ركب وبآ

 : [ تامهبملا باتك امأو ] 75

 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : ديعس نب يتفلا دبعل

 يريطنلا فسوي نب دمحم نب رداقلا دبع نع « دجملا يبأ نب يلع نسحلا يبأ

 نسحلا وبأ انأ « يفلسلا رهاط وبآ انأ < حاور نب رفاظ نب باهولا دبع انأ
 يراخبلا رصن نب دمحأ نب ميحرلا دبع انأ « ارفلا رمع نب نيسحلا نب يلع
 . هب ديعس نب ىنغلا دبع دمحم وبأ ظفاحلا انأ

 :٠ [ قفتملا هاو ۷
 ؛ينالفلا خاص خيشلا نع < هيورأف : يقزوجلا هللا دبع نب دمحم ركب يبأل

 ‹ يروهجألا يلع خيشلا نع ‹ فيرشلا يالوم نع « ةنس نب دمحم نع
 نبا ظفاحلا نع ۰ يراصنألا ايركز يضاقلا نع « يلمرلا سمشلا نع

 يبأ نع « قاحسإ يبآ نب سنوي نع « يعرذألا تنب میرم نع ءرجح



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالل

 « ةدنم نب مساقلا يبأ نع ۰ رصان نب لضفلا يبآ نع « ريقملا نب نسحلا

 : [ نینمتلا باتك امأو ]
 يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : اهندلا يبأ نبال

 دبع تنب ةميرك انتربخأ لالخلا ىلع نب نسحلا وبأ انآ « ىبهذلا نب ةريره

 قاحسإ دمحم نب باهولا دبع انأ « نسحلا نب دوعسم نع « باهولا
 « ينانبللا رمع نب دمحم نب دمحأ انأ « ةوي نب دمحم نب نسحلا انأ «ىدبعلا

 ۱ . ایندلا ىبأ نب ان
 : [ ةوعدلا يباجم باتك امأو ] 64

 نيدلا ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا نع « هيورأف : ًاضيأ هل

 ديسلا نع ‹ يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع <« هيبأ نع «يجاجزملا

 نب دمحم نع « يشاشقلا دمحأ خيشلا نع « يعفاشلا ينميلا ينيدرلا دمحم

 ركب يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا نع « يلمرلا دمحأ

 زعأ نع « ةيسرملا لامكلا تنب بنيز نع « يسدقلا زعلا نب ميهاربإ نبا
 نب دارط نع « ةبتاكلا دمحأ تنب ةرهش نع « قيلعلا نب لئاضفلا نبا

 . ایئدلا يبأ نب هفلؤم نع « ناوفص نب انأ « نارشب نأ رشب نب انأ « دمحم

 _ : [ ةسلاجملا بانک امأو ] ۰
 ‹ رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسالاب اضيأ هيورأف : يرونيدلا ركب يبأل

 يلع تنب ةشئاع نع « يوالحلا يلع نب رمع نب هللا دبع يلاعملا يبأ نع

 هللا ةبه انأ « يقشمدلا فسوي نب يلع نب دمحأ انأ « ةيجاعنصلا رمع نبا

 نأ يلصوملا زعلا رمع نب نيسحلا نب يلع انأ « يريصوبلا دعس نب يلع نبا
 انأ « يبأ انأ ۰ باًرضلا نب ليعامسإ نب نسحلا نب زيزعلا دبع مساقلاوبأ

 . يرويندلا ناورم نب دمحأ ركبوبأ



 عدم نام دانم ل
 يدنسلا مامإلل

 : [ دئاوزلا عمجم امأو 1-۱
 يلع نيدلا رون هفلوم نع ۰ رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هیورآف

 . ظفاحلا ىمثيبلا ناميلس نب ركب ىبأ نبا

 : [ نآرقلا زاجم باتك امأو ] - 7
 ناميلس نب دمحأ ديسلا نع « هيورأف : ینشلا نب رمعم ةديبع يبأل

 خيشلا نع « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا نع «ماجبلا

 نيزلا نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا ملاس نب هللا دبع
 هيبأ نع « ايركز نب فسوي لامجلا نع ۰ يفنحلا يريرحنلا هللا دبع نبا
 دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع ءايركز يضاقلا

 نب مساقلا وبأ انآ « يلع نب رفعج نع « ةزمح نب ناميلس نع « يكملا
 ىيحي نب دمحم نب دمحأ انأ « باتع نب دمحم نب نمحرلا دبع انأ « لاوكش

 ديعس يبأ نع « غبصإ نب مساق انآ « نايفس نب ثراولا دبع انأ « ادخلا
 . هفلوم نع < « يناتسجسلا دمحم نب لهس متاح يبأ نع « يركسلا

 : [ تاءارقلا يف زيجملا باتك امأو ] -

 رمع وبأ انآ « باتع نب دمحم نب نمحرلا دبع ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف
 . هتشأ نب ركب يبأ هفلؤم نع « « مساقلا نب فلخ انأ « ربلا دبع نبا

 : [ بّذهلا حرش يف عومجلا امأو ] ۸۹٤

 يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دانسإلاب هيورأف : يوونسلا مامإلل

 ‹ راطعلا نب دوواد نب ميهاربإ نب يلع نسحلا يبآ نع « يبهذلا نب ةريره

 . هفلوم نع
 : [ درجلا امأو ] - 010

 ىلإ مدقتملا دنسلاب ًاضيأ هيورأف : ةيعفاشلا هقف يف يزارسلا بويأ نب ميلسل

 يبأ نب دمحأ نع « يئالعلا ديعس يبآ نبريخلا يبآ نع « رجح نبا ظفاحلا
 نب قلاخلا دبع نب قلا دبع نع « كابسلا نب دمحم نب دمحم انأ « بلاط
 . بويأ نب ب ميلس انأ « جاّرسلا رفعج انأ «فسوي



 ) 1 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ لمجلا امأو ] خ5

 ‹ ةنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع « هيورأف : سراف نبال

 ‹ يخركلا نيدلا ردب نع « يروهجألا يلع نع « فيرشلا يالوم نع

 ‹ يلضافلا يلع يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا نع

 نب لضفلا وبأ انآ « ريقملا نب نسحلا يبأ نع . قاحسإ يبأ نب سنوي نع
 انأ « ريقملا نب نيسحلا وبأ انأ « ةدنم نب هللا دبع نب مساقلا يبأ نع « رصان

 نيسحلا وبأ انأ « ةدنم نب هللا دبع نب مساقلا يبأ نع ۰ رصان نب لضفلا وبأ

 . هفيناصت عيمج يورأ دنسلا اذهبو . يسراف نب دمحأ

 [ نيرضتحملا باتك امأو ] -۲۷

 انآ ء رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : ایندلا يبأ نبال

 مساقلا دمحم وبأ انآ « : الاق ناطلس تنب لضفلا م أو دجملا يبأ نب نسحلاوبأ

 انأ « نابغابلا ريخلا وبآ انأ « ميهاربإ نب دومحم نع « , ركاسع نب رفظم نبا

 انأ « دمحم نب نسحلا نأ هدنم نب هللا دبع يبأ نب باهولا دبع ورمع وبآ

 يبأ نب دمحم نب هللا دبع ركب وبأ انأ « ينابتكلا رمع نب « دمحم نب دمحآ

 . هب ايندلا

 | [ نييوبحلا عم نيبحلا بانك او ]- ۸۹۸

 رفس ديعس نب دمحم خيشلا نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع « هيورأف

 نع « هيبأ نع « يناروكلا مي ميهاربإ نب ب رهاط دمحم خيشلا نع « يندلا

 نع « يلمرلا ةزمح نب دمحأ نب دمحم نع « يشاشقلا دمحأ خیشلا

 نع « نيسحلا نب لضفلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا

 انأ  اهّدج نع « دحاولا دبع نب دمحأ نب يلع نب دمحم تنب برعلا تس

 انأ « داّدحلا نسحلا نب دمحأ نب نسحلا يلع وبأ انأ « ينالديصلا رفعج وبأ

 . يناهبصألا هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ هفلؤم



 دباع دمحم دهئاسأ نم دراشلا رصح سس( 1 (

 يدنسلا مامإلل

 : [ يعاولاو يوارلا نيب لصافلا ٌثدحملا باتك امأو ] 6
 يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يزمرهمارلسل

 نب باهولا دبع انأ « وشنلا نب ميحرلا دبع نب دمحم نع « يخونتلا قاحسإ
 رابجلا دبع نب كرابملا نيسحلا وبآ انآ . يفلسلا رهاط وبأ انآ « حاور نب رفاظ
 قاحسإ نب دمحأ انأ « يلاغلا دمحأ نب يلع انأ « يفريصلا دمحأ نبا
 . يزمرهمارلا نمحرلا دبع نب نسحلا دمحم وبأ انآ « يدنواهنلا

 : [ طيسولا حرش يف طيحملا باتك امأو ] ٠١
 ناميلس نب مساقلا يبأ ديسلا نع « هيورأف : يروباسينلا ىيحي نب دمحم

 « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا نع « ماجبلا ركب يبأ نبا
 نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع ۰ يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع

 ايركز يضاقلا نع « يطيغلا دمحأ نب دمحم مجنلا نع «يروهنسلا ملاس

 فسوي نب ىيحي نع « يرهزألا يلاعملا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع
 هيقفلا يسوطلا باهشلا نع « ةمالس نب هللا ةبه نب يلع انأ ٠ يرصملا نبا

 ی هفلؤم نع
 : [ ررحملا اماو ] ١

 هيورأف : يعفارلا ميركلا دبع نب دمحم نب ميركلا دبع مساقلا يبأ مامإلل

 « يرزجلا نيدلا سمش ظفاحلا ىلإ يراخبلا حيحص يف ةمدقتملا ديناسألاب

 نب دمحم نب نامثع رخفلا نع « يحلاصلا دوواد نب دمحم نب دمحم نع

 نع ۰ يركسلا نب نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع رخفلا نع « يكلاملا نامثع
 . اضيأ هتافلؤم رئاس يورأ دنسلا اذهبو هفلؤم

 : [ سفنلا ةبساحم باتك امأو ] - 7

 « يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع « هيورأف : ايندلا يبأ نبال

 هللا دبع خيشلا نع « يبرغملا هللا دبع نب دمحم نب دمحم نب دمحم خيشلا نع

 ركب يبأ نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا ملاس نبا

 يطويسلا ظفاحلا نع « يمقلعلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ نع « يناونشلا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح
) 3 ۱ 

 يدنسلا مامإلل

 دمحأ نب ركب يبأ نع « يخونتلا قاحسإ يبأ نع < « رجح نبا ظفاحلا نع

 انأ « ةبتاكلا ةدهش نع < « يلبرإلا ميهاربإ نب دمحم نع « مئادلا دبع نبا

 انآ « نارشب / نب نيسحلا وبآ انأ « يبنيزلا يلع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم (۷۸/)

حلا يف مدقتملا دانسإلاب اضيأ هيورأو (ح) هفلؤم نع « ناوفص نب يلع وبأ
 طي

 نيب ورم سنت نب ميجرلا لمع نيالازع نع « ايركز يضاقلا ىلإ

 نع « يجبنملا ةفيلخ نب دمحم انثلا يبأ نع < ‹ يرهاقلا يفنحلا تارفلا

 دبع مساقلا يبأ نع « يطايمدلا فلخ نب نمؤملا دبع نيدلا فرش ظفاحلا

 نب هللا قزر دمحم وبأ هب انأ ,يفلسلا نع « يفلسلا طبس يكم نب نمحرلا

 نارشب نب نيسحلا وبآ انآ « يلبنحلا يدادغبلا يميمتلا باهولا دبع جرفلا يبأ

 . هفلوم نع « ناوفص نب انآ
 : [ ةراتخلا امأو ] 4۴

 لالجلا نع < « يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف : ایضلل

 ‹ ةزمح نب نامیلس نع , ‹ دجملا يبآ نب يلع نسحلا يبأ نع ‹« يصيمقلا

 : يسدقلا دحاولا دبع نب دمحم ايضلا ظفاحلا هفلؤم نع

 : [ ملسم رصتخم امأو ] 4

 ىلإ مدقتلا دانسالاب هيورأف : يرذنملا يوقلا دبع نب ميظعلا دبع ظفاحلل

 ؛ يوانملا يلع نب ةقدص نب ركب يبأ نيدلا يكز نع « يطويسلا ظفاحلا

 نب سنوي نع « يودهلا زيزعلا دبع نب دمحأ نب دمحم يلع يبأ نع

 ديناسألاب ًاضيأ هيورأو (ح) هفلؤم نع ؛ ‹ ينالقسعلا يوقلا دبع نب ميهاربإ

علا رمع نب ميهاربإ نميلا ظافح ىلإ يراخبلا حيحص يف ةمدقتملا
 انأ « يول

 دمحأ باهشلا نع « هيبأ نع < « يخامشلا روصنم نب ريخلا يبأ نب دمحأ

 . هفلؤم هب انأ « يسلدنألا باهش نب دمحأ نب

 : [ ةريسلا يف رصتخلا امأو ] 0

 . هتيفلأ يف مدقتملا دنسلاب هيورأف : يوامربلا سمشلل
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 يدنسلا مامإلل

 : [ روسلا رئاظن يف رصتخملا امأو ] 7

 ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : جارسلا رفعجل

 انأ « ينادمبلا يلع نب رفعج انأ « يلع نب روصنم نب هللا دبع نيكملا

 . جارسلا رفعج انآ « يفلسلا

 : [ طوسبملا رصتخم اماو ]7

 يكز نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يكلاملا دشر نبال

 نب سنوي نع ۰ يودهلا يلع يبأ نع « يوانلا ةقدص نب ركب يبأ نيدلا

 يبأ نع « يفلسلا انأ « ينوباصلا نب نسحلا يبأ نع « ينالقسعلا قاحسإ

 . دشر نب ديلولا
 : [ ضنارفلا يفو يقطنملا يمغرولا ةفرع نب رصتخم امأو ]

 . يمغرولا ةفرع نب دمحم اهفلؤم نع « ظفاحلا ينالقسعلا

 : [ ةيكلام لا هقف يف ليلخ رصتخم امأو ] 9

 . اهفلؤم ىلإ ةيكلاملا هقف يف حيضوتلا يف مدقتلا دنسلاب هيورأف

 : [ ءایحالا رصتخم امأو ]

 خاص خيشلا نع « هيورأف : ينولجعلا رضعج نب يلم نب دمحم خيشلل

 نيدلا ردب نع <« فيرشلا يالوم نع « هنس نبدمحن نع ؛ ينالقلا

 (ح) هفلوم نع « رجح نبا ظفاحلا نع ‹ يطويسلا ظفاحلا نع « يخركلا

 نع ۰ يجرشلا نيزلا ىلإ يراخبلا حيحص يف ةمدقتملا ديناسألاب اضيأ هيورأو
 . هفلؤم نع « یکلا نيدلا ردب

 : [ ةيعفاشلا هقف يف ينزملا رصتخم امأو 1١]
 دمحم سمشلا نع « ىجرشلا نيزلا ىلإ ةمدقتملا ديناسألاب اضيأ هيورأف

 « يربطلا ليعامسإ نب دمحم نب دمحأ نع « يرزجلا دمحم نب دمحم نبا
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 « بيطخلا هللا ةبه نب يلع نسحلا يبأ نع « يعفاشلا دمحم نب ميهاربإ نع

 ‹ يزارلا سابعلا يبأ نب دمحم هب انأ « ظفاحلا دمحم نب دمحأ رهاط يبأ نع

 هدج نع « فيرشلا يولعلا نوميم نب مساقلا نب دمحأ ميهاربإ يبأ نع

 « يواحطلا ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج يبأ نع « ةزمح نب نوميم

 ينزملا ىيحي نب ليعامسإ ميهاربإ يبأ نع

 : [ وحنلا يف رصتخملا امأو ]
 نع ۰ يجرشلا نيزلا ىلإ ةمدقتملا ديناسألاب هيورأف : دابع نب نسحلا خيشلل

 يبأ نب دمحأ هيقفلا نع « هيبأ نع ؛ يولعلا ميه اربإ نب ناميلس سیفنلا

 حلفم نب رمع نع « ليجع نب ىسوم نب دمحأ / سابعلا وبآ انأ « ريخلا
 نب ميهاربإ نع « يمئاغملا روصنم نب نادمح نب هللا دبع نع « ينييالا

 ليعامسإ نب ركب يبأ نع « يديبعلا مساق نب نمحرلا دبع نع « نومأم
 . هفلؤم نع « ليعامسإ نب رمع نع «يرماعلا دوواد نب دمحم نع
 : [ ىربكلا ننسلا ىلإ لخدملا امأو ] 5

 نع « هنس نب دمحم نع « ينالفلا اص خيشلا نع « هيورأف : يقهيبلل
 نع « يمقلعلا ناهربلا نع ۰ يجافخلا باهشلا نع « فيرشلا يالوم

 فيرط نب دمحم نب رهاقلا دبع نب دمحأ سابعلا يبأ نع « يطويسلا
 نب دمحم حالصلا نب دمحأ نع ۰ يخونتلا قاحسإ يبأ نع « يواشلا

 ‹ يراخبلا نباب فورعلا دحاولا دبع نب دمحأ نب يلع انأ « ردب نب دمحأ

 ليعامسإ نب دمحم انآ « يوارفلا تاكربلا يبأ نب معنملا دبع نب روصنم انأ

 . يقهيبلا انأ « يسرافلا

 : [ لخدملا امأو ] 14
 نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : جاحلا نب هللا دبع ىبأل

 دمحم هللا دبع يبأ نب دمحم نب ميحرلا دبع خيشلا نع « رجح نبا ظفاحلا
 . فلؤملا هدج نع « يردبعلا جاحلا نب دمحم نب دمحم نبا

 (۱۷۸/ ب)
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 : [ ةارادلا باتك امأو ] -۵

 يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : اهندلا يبأ نبال

 نب دمحم انأ « مئادلا دبع نب دمحأ نب ركب يبأ نع « :يبهذلا نب ةريره
 نيسحلا وبأ انأ « يلع نب دمحم نب دارط انأ , ةدهش نع < « يلبرإلا مي ميهاربإ

 . هفلؤم نع « ناوفص نب ىلع وبأ انأ « نارثب نبا

 : [ مألاب فرعتو ةطلتخلاو یربکلا ةنودلا امأو ] و5

 يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اهيورأف : نونحسل

 نب دمحم يبأ نع « يشآ يداولا رباج نب دمحم نع « يخونتلا قاحسإ
 نب دمحأ انأ « يبطرقلا عالطلا نب ىلوم جرف نب دمحم انأ « يبطرقلا هللادبع

 نب قاحسإ نع « يبيجتلا دمحآ نب نمحرلا دبع نع « ىسيع نب دمحم
 ۱ ۱۵۰ میهاربا

 نع « حاضو نب دمحم نع < ديزي نب دلاخ نب دمحآ نع « يبيجتلا

 يخونتلا نونحس مالسلا دبع ديعس يبأ هتمامإو هتلالج ىلع عمجملا اهفلؤم
 يناوريقلا

 : [ ةئودملا راصتخا يف كرادملا امأو ]-۷

 . ديز يبأ نب ةلاسر يف مدقتملا دنسلاب هيورأف

 : [ ريسفتلا يف كرادملا امآو ] -۸
 دنسلاب هيورأف : يفسنلا دومحم نب دمحأ نب هللا دبع تاكربلا يبأ نيدلا ظفاحل

 « يميجعلا نسح خيشلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اضيأ هيورأو (ح) زنكلا يف مدقتما

 « يربطلا مركم نب ىيحي مامإلا نع « لجعلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع

 نب رمع نيدلا مجن هدلاو نع « دهف نب زيزعلا دبع نيدلا زع ظفاحلا نع
 يليقعلا دمحأ نب يلع نب دمحم نيدلا لامج ةاضقلا يضاق نع « دهف

 ماوق نع « انذإ يفنحلا يرمعلا ديعس نب دمحم نب دمحم نع « يريونلا
 . ه.أ .هفلؤم نع « ينامركلا بوقعي نب دمحم نيدلا ناهرب نب دوعسم نيدلا
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 يدنسلا مامإلل

 : [ ليسارملا باتك امأو ] 6
 نيدلا ناهرب ىلإ يراخبلا حيحص يف ةمدقتملا ديناسألاب هيورأف : دواد يبأل

 نع ۰ يخامشلا روصنم نب ريخلا يبأ نب دمحأ انآ « يولعلا رمع نب ميهاربإ

 دحاولا دبع نب رفعج نب مساقلا رمع يبأ يضاقلا نع « يدادغبلا بيطخلا

 نع « هيورأو ( ح) ۰ فلؤملا نع « يؤلؤللا يلع يبأ نع « يمشاملا

 نع « فيرشلا يالوم نع « ةنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا

 يلضافلا يلع يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يفنحلا شامحلا نب دمحم

 مساقلا وبأ انأ « يكم نب نمحرلا دبع نع « قاحسإ بيبأ نب سنوي نع
 ین باتع نب دمحم نب نمحرلا دبع انأ « لاوكش نب كلملا دبع نب فلخ
 نب ةملسم انأ « ىنارهملا هللا دبع نب دمحم ان نایب نب ديعس نب دمحم ان ىبأ

 دواد يبأ نع « يؤلؤللا ورمع نب دمحأ نب دمحم يلع وبآ انآ « مساقلا

 . ىناتسجسلا
 : [ ةدورملا باتك امأو ]

 نب فسوي نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ينابزرملل
 دبع انأ « يسدقملا بها نب دمحأ انأ « رمع يبأ نب ميهاربإ نب دمحأ

 « سنوي نب دعسأ نب ىيحي مساقلا وبأ انآ « ينادلبلا مهفلا يبأ نب نمحرلا

 نب رمع وبآ انأ . يخونتلا نسحم نب يلع مساقلا وبأ انآ ءعاجش وبأ انأ

 . ىنايزرملا فلخ نب / دمحم هللا دبع وبأ وبأ انأ « هيويح 2

 ۱ : [ تارافکلاو ضرلا باتک امأو ]-0
 دبع جرفلا يبآ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف

 نامثع انأ « نيسح نب رمع نب فسوي نع « كرابلا نب دمحأ نب نمحرلا
 « يونزغلا فسوي نب دمحم لضفلا وبأ انأ . نورصع يبأ نب دماح يبأ نبا

 نب كرابملا نب نيسحلا يبآ نع « نيمسلا يلع نب دمحأ يلاعملاوبأ انأ
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 انأ « تسرد نب دمحأ هللا دبع انأ « طايخلا ركب وبأ انأ « يفوصلا رابجلادبع

 . ايندلا يبأ نب هفلؤم انأ « ناوفص نب يلع وبأ

 : [ نامزلا ةآرم امأو ] 7
 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يزوجلا نب طبسل

 نب طبس يلغزق نب فسوي نب ناميلس نع « يسدقلا ركب يبأ نب دمحأ
 . يزوجلا

 : [ ةئورملا باتك امأو ] 7
 ةمطاف نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف : باّرضلل

 هللا دبع انآ ۰ فلخ نب قحلا دبع انآ « ةزمح نب ناميلس نع « ىجنملا تنب

 نب ميهاربإ نب يلع مساقلا وبأ فيرشلا انأ « رباص نب نمحرلا دبع نبا
 ليعامسإ نب نسحلا انأ « فيظن نب اشر انأ « بيسنلاب فورعملا نيسحلا
 . بارضلا

 [ زيزعلا باتكلاب قلعتت مولع ىلإ زيجولا دشرملا امأو ] -4
 نع يخونتلا قاحسإ يبأ نع رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 . هفلؤم ليعامسإ نب نمحرلا دبع ةماش وبأ انأ يبطاشلا ىيحي نب يلع
 : [ قالخألا ئواسم باتك امأو ] -0

 « يدنسلا يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع « هيورأف : يطئارخلل

 ملاس نب هللا دبع خيشلا نع « يبرغملا هللا دبع نب دمحم نب دمحم خيشلا نع

 ‹ ظعاولا يزاجح دمحم نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا

 خاص نيدلا ملع نع < يطويسلا ظفاحلا نع « ينارعشلا باهولا دبع نع

 سابعلا يبآ نع ۰ يخونتلا قاحسإ يبآ نع « ينيقلبلا نالسر نب رمع نبا
 نب ليعامسإ انأ . يمدألا لیلخ نب ميهاربإ انآ « يرزجلا يلع نب دمحآ

 يبأ نب نسحلا وبأ انآ ۰ سيق نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ انأ « يوزبخلا يلع

 . يطئارخلا انأ « يدج انأ . ديدحلا
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 : [ دينجلا مساقلا يبأ لئاسم امأو ] - 01
 ‹ رجح نبا ظفاحلا نع < , يطويسلا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف

 نب يلع نسحلا وبأ انأ ۰ فسوي نب ىبحي نع ٠ , يرهزألا يلاعملا يبأ نع
 نب يلع وبأ انآ « ىثيثرطلا ركب وبأ انأ « يفلسلا انأ « يزيمجلا نب هللا ةبه
 . اهب دينجلاانأ ٠ شيبح نب يلع نب دمحم نيسحلا وبأ انأ « ناذاش
 ناميإلا ةلأسم امأو ]۷

 نب هللا دبع نب ليعامسإ نب ملاس نب قاحسإ نب ليعامسإ نب يلع نسحلا يسبأ مامإلل
 اهيورأف : يرعشألا ىسوموبأ ليلجلا يباحصلا نب رماع همسا ةدرب يبأ نب لالب نب ىسوم
 نع < « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم ىلإ قالخألا يواسم يف مدقتملا دنسلاب
 يضاقلا نع < « يكملا رجح نب دمحأ نع <« ‹ يكلاملا يروهنسلا دمحأ

 ةفيلخ نب دومحم نع « تارفلا نب دمحم نب ميحرلا دبع زعلا نع « ايركز
 ؛ ريقملا نب نسحلا يبأ نع « يطايمدلا فلخ نب نمؤملا دبع نع < « يجبنلا
 ديلولا نب هللا دبع نع < ‹ فلخ نب ليعامسإ نب رفعج نع < « يفلسلا نع

 نع « يدزألا دمحم يبأ نب ليعامسإ نع ۰ يدتهلا نب نسحلا نب يلع نع
 . يرعشألا ليعامسإ نب يلع نسحلا يذأ نع ؛ « مسقم نب دمحم نب دمحأ
 : [ فالخلا لئاسم باتك امأو ]-۸

 یر ف روكذلا دانسإلاب هيورأف : يرصبلا بآلج نب مساقلا يبأل
 : [ يراخبلا حيحص ىلع جرختسملا امأو ] 9

 ‹ هنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع نع « هيورأف : ميعن يبأل
 « يطيغلا دمحم مجنلا نع < ‹ يروهنسلا ملاس نع « فيرشلا يالوم نع
 نع « رجح نبا ظفاحلا نع < « يطابنسلا دمحم نب قحلا دبع فرشلا نع
 هللا ديبع نب دمحأ نب دمحم نب هللا دبعو عينم دمحم نب دمحم نب دمحم
 نب دمحآ لامكلا تنب بنيزو بئاتلا يبأ نب نيسحلا هللا دبع نع « امهالک
 نع ۰ ؛ یقارعلا دمحأ نب ليعامسإ انآ « لوألا لاق ةيسدقلا میحرلا دبع
 نب فسوي انأ « بنيز تلاقو ينيدملا ركب يبأ نب دمحم ىسوم يبأ ظفاحلا
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 (۷۹/ب) يلع وبأ انآ ۰ الاق يسوسرطلا / ليعامسإ نب دمحم انآ « ظفاحلا ليلخ

 ۱ . ميعن وبآ انآ « داّدحلا
 : [ ملسم حيحص ىلع جرختسلا امأو ] ۰

 سمشلا نع ؛ يروهنسلا ملاس خيشلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : ميعن يبأل

 لالحا نع < يطويسلا ظفاحلا نع ۰ يمقلعلا نمحرلا دبع نب دمحم

 نع ۰ « يزغلا كرابلا نب دمحأ نب نمحرلا دبع جرفلا يبأ نع « « يصيمقلا

 فيطللا دبع بيجنلا نع « شيرق نب ميهاربإ نب ب ليعامسإ نب نسحلا يبأ

 نع « اضيأ هيوري يطويسلا ظفاحلاو (ح) ينارحلا يلع نب معنملا دبع نبا
 جاجحلا يبأ نب قحلا دبع نب يلع نب دمحأ لامكلا نع « رجح نبا ظفاحلا

 يبآ نب دمحأ سابعلا يبأ نع ۰ يزملا نمحرلا دبع يكزلا نب فسوي
 روصنم يبأ نب دوعسم نسحلا وبأ انأ . بيجنلاو وه لاق ةمالس فيرخلا

 هللادبع نب دمحأ ميعن وبأ انأ « داّدحلا دمحأ نب نسحلا يلع وبأ انأ « لامجلا

 . رافسأ ةسمخ يف ءزج نيثالثو نينثا يف هباتكو يناهبصألا دمحأ نب
 : [ ننسلا ىلع جرختسملا امأو ]1-۱

 نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : غبصإ نب مساق حيرخت دوواد يبأل

 دبع نع « ميهاربإ نب سنوي نع ؛ يلضافلا يلع يبأ نع « رجح
 دمحم نب نمحرلا دبع انآ « لاوكشب نب مساقلا يبأ نع « يكم نب نمحرلا
 مساق نع « نايفس نب ثراولا دبع انربلا دبع نب رمع وبا انآ «باتع نبا

 : [ نيحيحصلا ىلع كردتسملا امأو ] ۲
 هيورأف : مكاحلا يروباسينلا يبضلا ظفاحلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع يبأل

 لضفلا يبأ نع « ريقملا نب نسحلا يبأ ىلإ ناميإلا ةلأسم يف مدقتملا دنسلاب

 نع « يزاريشلا فلخ نب يلع نب دمحأ ركب يبأ نع « رهاط نب دمحأ
 . مكاحلا
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 : [ لك ىفطصملا ةيشاح ثيداحأ يف ىفصتسملا باتك امأو ]۲
 مدقتملا دنسلاب ةيورأف : يطيرقلا نعم نب ديعس نب دمحم هللا دبع يبأ فيلأت

 دمحأ نع « يولعلا رمع نب ميهاربإ نيدلا ناهرب ىلإ يراخبلا حيحص يف

 « بيطخلا يطيرقلا دمحأ نب ميهاربإ قاحسإ يبأ يضاقلا نع < « يمرضحلا دمحم نب ليعامسإ نيدلا بطق نع « يخامشلا روصنم نب ريخلا يبأ نبا
 . هفلؤم نع
 : [ نيديعلا لسلسم امأو ] 5

 يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع « هيورأف : يناتكلا رسیرعلا دبعل
 ملاس نب هللا دبع خیشلا نع نع « يندملا يفوصلا نامسلا دمحم خيشلا نع

 ىبحي نب يلع رونلا نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا
 نع « يراصنألا ايركز يضاقلا نع < « يلمرلا دمحأ باهشلا نع < ,يدايزلا
 نب هللا دبع يبأ نع « يلبنحلا زعلا نب سابعلا يبأ نع ٠ , رجح نبا ظفاحلا
 يعوشخلا ميه اپ نب تاكرب رهاط وب انأ « مال دبع نب دمحأ انأ « اقرأ
 . هب زيزعلا دبع انأ « يملسل يملسلا ملسم نب يلع نسحلا وبأ انأ
 : [ ةيلوألا لسسلا امأو ] 0

 نع < , رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : يدنقرمسلا نبال
 ميحرلا دبع ان ةبابل نب دمحم نب دمحم ان يسامألا دمحم نب دمحم نيدلا سمش
 اني ليعامسا مساقلاوبأ انأ ٠ ذز ربط نب دمحم نيرمع انأ « ةزملا بيطخ نبا
 .يدنقرمسلا'رمع نب دمحا

 : [ تالسلسملا باتك اماو ]7
 خيشلا هيبأ نع ۰ « يجاجزملا فسوي خيشلا نع نع « هيورأف : ناذاش نبركب يبأل
 :يميجعلا نسح خيشلا نع نع « هيبأ نع ۰ ‹ يجاجزملا نيدلا ءالع نب دمحم
 3 يضاقلا نع < ؛ يلمرلا دمحأ نب دمحم نع ۰ يشاشقلا دمحأ خيشلا نع

 نامیلس نب دمحم نب دمحم نب هللا دبع نع ۰ ‹ رجح نبا ظفاحلا نع < ‹ ایرکز
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 نب هللا ةبه نب يلع انآ « يربطلا ركب يبآ نب دمحم نب ميهاربإ نع « يكملا
 انآ ‹ يرويطلا نب نيسحلا وبآ انأ « يفلسلا رهاط وبأ انأ « يريمحلا ةمالس

 . ناذاش نب ميهاربإ نب دمحآ ركب وبآ انآ « يلماحا دمحآ نب میرکلا دبع
 : [ تالسلسلا باتک امأو ]۷

 (۸۰/3) /نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اهیورآف : يناهبصألا ميعن يسأل

 نب فسوی نع « دعس نب يلع نب دمحم نع « يسدقلا ركب يبأ نب دمحآ
 انأ « دادحلا يلع وبأ انأ « ردب نب ليلخ ديعس وبأ انأ « ظفاحلا ليلخ

 . ميعنوبأ

 ۱ : [ تالسلسلا امأو ]4
 ‹ رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اضيأ اهيورأف : نامسلا دعس يبأل

 نب ناميلس نع « ديمحلا دبع نب دمحأ زعلا نب ركب يبأ نب دمحأ نع
 ىلع وبأ انأ « ىفلسلا رهاط وبأ انأ « ىنادمبلا ىلع نب رفعج انآ «ةزمح
 . نامسلا نيسحلا نب ىلع نب ليعامسإ دعس وبأ انأ « دادحلا دمحأ نب نسحلا
 ۱ : [ تالسلسملا امأو+] 4

 نع « يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع « اهيورأف : يميهاربإلل
 نع « يدنسلا تايح دمحم خيشلا نع « ريغصلا يدنسلا نسحلا يبأ خيشلا

 نع « يقشمدلا يبتكملا دمحم خيشلا نع « يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا

 « ايركز يضاقلا نع « يزغلا ردبلا هدلاو نع ۰ يعفاشلا يزغلا مجنلا
 نع « يلبنحلا حلفم نب دمحم نب دمحم يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع

 نميلا وبأ انأ  يراخبلا نب رخفلا انأ « ميقلا نب ميهاربإ نب دمحم نب هللا دبع

 دمحم وبأ خيشلا انأ « يرقملا طايخلا طبس يلع نب نيسحلا انآ « يدنكلا

 . هب ىميهاربإلا هللا اطع نب هللادبع

 : 1 تالسلسملا باتك امأو ] -6۰

 نب هللا دبع خيشلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف : يبرعلا نب ركب يسبأ يضاقلل

 ميهاربإ نب ميهاربإ نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا ملاس
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 يدنسلا مامإلل

 يضاقلا نع « يلمرلا دمحأ نب دمحم سمشلا نع « يناقللا نسح نبا

 نامثع رخفلا نع « ركب يبأ نب دمحأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع ءايركز

 نب نسحا نب دمحم انآ « يدسم نب فسوي نب دمحم انأ « يرزوتلا دمحم نبا

 . يبرعلا نب ركب وبأ يضاقلا انأ ۰ يطانرغلا يراصنألا ةوارب نب ميهاربإ

 : [ تالسلسملا امأو ١-]

 نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف : يميتلل

 نع « يلمرلا دمحم نب دمحأ باهشلا نع « يدايزلا ىيحي نب يلع رونلا

 نع « يبهذلا نب ةريره يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا

 يوادرملا ليعامسإ نب دمحم انآ « يلعبلا فسوي نب نمحرلا دبع نب دمحأ
 مساقلا وبأ ظفاح لا يمأل يدج انأ « يفقثلا دومحم نب ىيحي انآ « بيطخلا

 . يميتلا دمحم نب ليعامسإ

 : [ تالسلسملا باتك امأو ] ۲

 نع « يدايزلا يلع رونلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : نابللا نسحلا يبأل

 لالجلا نع « يطويسلا ظفاحلا نع « ينويمرألا هللا دبع نب فسوي

 نب سنوي نع « يزغلا دمحأ نب نمحرلا دبع جرفلا يبأ نع «يصيمقلا

 انآ ۰ يفلسلا انأ « يكم نب نمحرلا دبع انأ « يوقلا دبع نب ميهاربإ

 رصن نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ انأ « يونزغلا دوعسم نب ايدرب حتفلاوبأ

 . نابللا يرونيدلا

 : [ تالسلسلا امأو ] ۳

 ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اهیورأف : يدسم نبال

 ميهاربإ نع ۰ يليلخلا مث يزغلا نامثع نب دمحم نب دمحأ نع « رجح نبا
 ليلخ نب ركب يبأ نب دمحم انأ « ةعامج نب هللا دعس نب نمحرلا دبع نبا

 . يدسم نب فسوي نب دمحم ركب يبأ نع « يكملا



 دبع دمع هيقاسأ نم هراشلا رمح سس( 5 (
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 : [ ةفينح يبأ مامإلا دنسم امأو ] -4

 اهنإ درفم هثيدح نم دوجوملاو حر ةفينح يبأ مامإلا عمج نم نكي ملف
 نب دمحم فيناصت يف دجويو هنع « نسحلا نب دمحم راثالا باتك نم وه
 وبأ ىنتعا دقو ىرخأ ءايشأ ةفينح يبأ ثيدح نم هلثم فسوي يبأو نسحلا
 خویش ىلع هبترو دلجم يف هعمجف ةفينح يبأ مامإلا ثيدحب اذه يثراحلا دمحم

 نب ركب وبأ ظفاحلا هنم عوفرملا جرخ كلذكو ةئامثلثلا دعب ناكو ةفينح يبأ ۱

 ظفاحلل ةفينح يبأ دنسم ه هریظنو يثراح لا فینصت نم رغصآ هفینصتو يرقلا

 (۸۰/ب) ام ىلع تادایز / هباتک يفو رخأتم هناف ورسخ نب امأو رفظلا نب نيسحلا يبأ
 : هباتک يف رجح نبا ظفاحلا اذه رکذ يرقلاو يثراحلا باتک يف

 مل [ ةرشعلا فارطأب ةرهلا فاحتإ ] يف لاقو [ ةسبرألا لاجر يف ةعفنملا ليجعت ]

 راثآلا يناعم حرش تذخأف هيلع ادمتعم ادنسم ةفينح يبأ نع < دجأ
 هخيش نع < ‹ يجاجزلا يلع نب قلاخلا دبع خيشلا لقنو تلق يواحطلل

 وحن هعمج نم ىلع تفقو دقو لاق هداز كدك ليلخ نب رداقلا دبع ةمالعلا

 مه نع ءادنسم اهيورأ انأ «ف اصخش رشع سمخ

 نع « هيورأف ورسخ نب دمحم نب نيسحلا هللا دبع يبآ عمج : لوألاف
 هللا حسف ناميلس نب نمحرلا دبع ديسلا ءايلوألا بطق هللاب فراعلا انخيش
 ‹ لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس ديسلا نيدلا سيفن هدلاو نع « هتدم يف

 دمحأ خيشلا نع <« ‹ لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا نع

 هللا يلو نع « ‹ اضيأ هيورأو (ح) يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلاو يلخنلا

 هيبأ نع « يجاجزملا نيدلا ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا ققحا فراعلا
 خيشلاو يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلاو يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا
 يمع نع < اضيأ هيورأو (ح) يدركلا مي ميهاربإ خيشلاو يميجعلا نسح

 دبع خيشلا هخيش نع « نيسح دمحم خيشلا هللا يلو نيملعلا زاح يذلا

 (ح) هداز كدک لیلخ نب رداقلا دبع خیشلا نع < يجاجزلا يلع نب قلاخلا
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 فسوی خیشلاو نامیلس نب نمحرلا دبع دیسلا نع « ًاضيأ هيورأو

 نع < هداز كدك ليلخ نب رداقلا دبع خيشلا نع < ‹ امهالك يجاجزملا

 ديسلاو (ح) يعفاشلا يلبعزلا م مازع نب ناصمر نب قباس رمعلا خيشلا

 یضترم دمحم خيشلا نع نع «ةزاجإ اضيأ هيوري ناميلس نب نمحرلادبع

 نع « امهريغو سوماقلاو ءايحإلا حرش فلؤم رصم ليزن يدنبلا نيسحلا

 رمعملا نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع «[ مهتسمخ ] ناضمر نب قباس

 نيدلا ماظن رمعلا نع < ‹ ينارعشلا دمحم نب دمحأ نب دمحم نمحرلادبع يبأ

 نب دمحأ يقتلا نع < « يفنحلا ينافبيجلا يرهاظلا شامكرأ نب دمحم نب دمحم

 يف اعامس - ةلمهم نيس - ركس نب دمحم رمعملا انأ « يعفاشلا يزيرقلا

 نب دمحم نايح يبأ نيدلا ريثأ نع < ‹ اعامس فيرشلا مرحلاب ةددعتم سلاجم

 هللا دبع نب ليعامسإ رهاطلا يبأ نب دمحم ركب يبأ نع < « يسلدنألا فسوي

 نع < يعوشخلا ميهاربإ نب تاكرب رهاط وبأ انأ « يدلاو انأ « يطاغألا

 انأ « ماسحل لاق هل امهيلع اعامس يزارلا دمحأ نب يلع نيدلا ماسح

 يبأ نب پیعش ديعس وبأ نيدلا ريهظو يونزغلا نيسحلا نب يلع ناهربلا

 -هعماج ايلاع هب انآ ‹ يعوشخلا لاق ورسخ هعماج هب انأ « الاق ميهاربإ

 . - هللا همحر

 نیا ظفاخا ىلإ يراخبلا حيحص يف ةقباسلا ديناسألاب هيورأو : يناثكلاو

 « اضيأ هيورأو (ح) رجح نبا ظفاحلا نع « يواخسلا ظفاحلا نع < « عبيدلا

 « فيرشلا يالوم نع « هنس نب دمحم نع < « ينالفلا حلاص خيشلا نع

 ظفاحلا نع « يفنحلا شامكرأ ناب فورعملا ليلخ نب دمحم نب دمحم نع
 يبأل يدج انأ « قحلا دبع نب يلع نب دمحأ لامكلا انأ « لاق رجح نبا

 لاق يزملا نمحرلا دبع نب فسوي لامجلاو يقرلا دمحأ نب دمحم سمشلا

 نب يلع رخفلا انآ « لوألا لاقو نابيش نب دمحأ سابعلا وبأ هب انآ « يناثلا

 « ةبتاكم يرصملا نب دمحم وبأ ايلاع هب انأ « يواخسلا لاقو (ح) يراخبلا
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 يدنسلا مامإلل

 نب روصنم انأ 3 اجر يبأ نب ديعس انأ 3 ةرخألا نم ميحرلا دبع نب ديؤملا

 )۸۱/) . هركذف يرقملا ميهاربإ نب دمحم نب /رکب وبأ انآ « نسحلا
 ةقباسلا ديناسألاب هيورأ يركبلا دمحم نب نسحلا يلع يبآ عمج : ثلاثلاو

 يبآ نع < ‹ ةهفاشم ةزاجإ يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم سمشلا ىلإ

 يبآ نع ‹ يزرطلا دمحم نب دمحم وبآ انأ . يرصلا يلع نب دمحأ سابعلا

 . هب يركبلا دمحم نب نسحلا يلع وبأ انأ « يناولا رمع نب يلع نسحلا
 نم يوغبلا شيبح نب ميهاربإ نب دمحم نسحلا يبآ عمج : عبارسلاو

 هلع « يؤلؤللا دايز نب نسحلا نع « يخلبلا عاجش نب دمحم نع « هتياور

 نب دمحم هللا دبع وبأ انأ « يواخسلا سمشلا ىلإ ةمدقتلا ديناسألاب هيورأ

 بيجنلا انأ 3 يموديملا دمحم نب دمحم ردصلا نع < ةباتك يرمدتلا دمحأ

 يلع نب نمحرلا دبع جرفلا يبأ نع « ينارحلا معنملا دبع نب فيطللا دبع

 ‹ ةجح نب رمع نب نمحرلا دبع نسحلا وبأ انأ 5 لالجلا نسحلا نب هللا دبع

 . يوغبلا شيبح نب ميهاربإ نب دمحم نسحلا وبا انا
 نباب فورعملا يثراحلا دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ عمج : سماخلاو

 ىرصملا نب دمحم وبأ انأ . يواخسلا سمشلا ىلإ دانسإلاب هيورأ ذاتسألا

 نب ديعس جرفلا وبأ انأ 6 ةزاجإ ناتسرحما نب دمحم نب دمصلا دبع مساقلاوبآ

 لوألا لاق ةزاجإ نابغابلا دمحأ نب دمحم ريخلا وبأو يفريصلا ءاجر يبأ
 باهولا دبع رمع وبأ انأ « يناثلا لاقو يناقرطابلا لضفلا دمحأ نب ركبوبأ
 نباب فورعملا يثراحلا دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ انأ « هدنم نب دمحم نبا
 . ذاتسألا
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 راقنلاب فورعلا رفعج نب دمحم نب ةحلط مساقلا يبأ عمج : سداسلاو

 نع « يرمدتلا دمحم هللا دبع يبآ نع « يواخسلا ىلإ ديناسألاب هيورأ
 نمحرلا دبع جرفلا يبآ نع < ينارحلا بيجنلا نع « يموديملا دمحم
 انتربخا يلبابلا نب رمع صفح ىلإ يعرذألا ليلخ خيشلا نع « يزوجلا

 نب ىيحي جرفلا يبأ نع « ركب يبأ ةنبا ةبيجع نع «لامکلا تنب بنيز
 هللا دبع وبأ انأ « روقنلا نب دمحم نب دمحأ نسحلا وبأ انأ « يفقثلا دوعسم

 رفعج نب دمحم نب ةحلط مساقلا وبآ انآ « تسرد نب دمحم نب دمحأ

 . راقنلاب فورعلا
 ديناسألاب هیورآ يناهبصألا هللا دبع نب دمحأ میعن يبأ عمج : عباسلاو

 نب نيسح نب رمع نع « يرصملا نب دمحم يبأ نع « يواخسلا ظفاحلا ىلإ
 انأ , ينالديصلا دمحأ نب دمحم رفعج وبأ انأ « يراخبلا نب رخفلا انأ . هلیمآ

 . ميعن وبأ انأ « داّدحلا دمحأ نب نسحلا يلعوبأ
 يضاقب فورعلا يراصنألا يقابلا دبع نب دمحم ركب يبأ عمج : نماثسلاو

 دمحأ نب دمحم نع « يواخسلا ظفاحلا ىلإ ديناسألاب هيورأ ناتسرامیبلا

 نب فيطللا دبع بيجنلا انأ « يموديملا دمحم نب دمحم نع « يرمدتلا

 ‹ يرصملا نب دمحم وبأ لا بتكو يواخسلا لاقو (ح) يناّرحلا معنملادبع

 جرفلا يبأ نع « امهالك يراخبلا نب رخفلا نع « هليمأ نب رمع نع
 . يراصنألا يقابلا دبع نب دمحم ركب وبأ انأ « يزوجلا يلع نب نمحرلادبع

 ةخسن ىمستو يضاقلا ميهاربإ نب بوقعي فسوي يبأ عمج : عساتلاو

 هيورأ يمزراوخلا دومح نب دمحم هللا دبع وبأ هديناسم نم هدعو فسوي ىبأ

 دمحأ نب دمح هللا دبع وبأ ىلإ بتك لاق يواخسلا سمشلا ىلإ ديناسألاب
 « ينارحلا / بيجنلا انأ « يموديلا دمحم نب دمحم ردصلا نع « يرمدتلا (۸۱/ب)

 يراصنألا يقابلا دبع نب دمحم نب ركب وبأ انأ « يزوجلا نب جرفلا يبأ نع
 ‹ يرهبألا دمحم ركب وبأ انأ 1 يرهوجلا دمحم نب نسحلا دمحم وبأ انأ ۱ انذإ



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح ) 2 (

 يدنسلا مامإلل

 . يضاقلا ميهاربإ نب بوقعي فسوي وبا

 انأ ‹ صوحألاو بأ انآ « هدج نع « ةهفاشم ةزاجإ يواخسلا سمشلا
 يضاقلا انأ . هنع « ثّدح نم رخآ وهو يبطرقلا رمع نب دمحأ مساقلاوبأ

 انآ « يفريصلا رابجلا دبع نب كرابملا نسحلا وبأ انأ « يزعلا نب ركب وبأ

 . رفظلا نب دمحم نسحلا وبآ انأ  يرهوحا يلع نب نسحلا دمحوبأ

 ةقباسلا ديناسألاب هيورأ ينانشلا نب يلع نسحلا يبأ عمج : رشع يداحلاو
 دا يبأ نب يلع نع ۽ رجح نبا فان ا نع ؛ , يواخسلا سمشلا ىلإ

 از يلع وبل يلا انآ ۰ نوريخ نب نا نب دمحأ

 .ينانشلا نب يلع
 سمشلا ىلإ ديناسألاب هيورأ ينابيشلا نسح نب دمحم عمج : رشع يناثلاو

 دمحم نب دمحم نب ةيبلا نع < « يرمدتلا دمحأ نب دمحم انآ « يواخسلا

 نب باهولا دبع نب معنلا دبع نب فيطللا دبع جرفلا وبأ انآ « يموديملا

 نسحملا نب يلع مساقلا وبأ انأ « يفريصلا رابجلا دبع نب دمحأ نع < «بيلك

 دمحأ نب دمع ركب بأ انأ يربطلا دمحأ نب ميماربإ قاحسإ بأ کا يخ رخت

 . ينابيشلا نسح نب دمحم ان

 يف هدعو ةفينح يبأو دمحم دنسم ىمسيو اضيأ دمحم عمج : رشع ثلاثلاو

 عمج يف روكذملا دنسلاب هيورأ يمزراوخلا دومحم نب دمحم هللا دبع وبأ هديناسم

 انأ يراصنألا يقابلا دبع نب دمحم ىلإ يراصنألا يقابلا دبع نب دمحم ركب يبأ

 انث دودوم نب دمحم نب نيسحلا ةبورع وبأ انأ يرهوجلا دمحم نب نسحلا دمحم



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالل

 هیورآ يدعسلا دمحم نب هللا دبع مساقلا يبأ عمج : رشع عبارلاو

 يبأ نع < « رجح نبا ظفاحلا نع « يواخسلا سمشلا ىلإ ةمدقتملا ديناسألاب

 نع « يفنحلا بلاط يبأ نب دمحأ يسابعلا وبأ انآ « دجنا يبأ نب يلع نسحلا

 دمحأ انأ « يفلسلا دم نب دمحأ رهاط وبأ نأ ؛ ينادم.لا ياك نب تج

 يعاضقلا مالس نب دمحم هللا دبع وبأ ييضاقل نأ « يزارلا سابعلا يبأ نبا

 مساقلا وبأ يدج انأ « دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ سابعلاوبأ انأ

 . يدعسلا دمحم نب هللا دبع

 هيورأ يعالكلا يلخ نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ عمج : رشع سماخلاو

 نسخ" ابآ نأ راجحلا يسابعلا وبأ انأ « دجلا يبأ نب يلع ىلإ مدقتلا دانسألاب

 ينوغازلا هللا دبع نب دمحم ركب يبآ نع « هأبنأ يعيطقلا ركب يبأ نب يلع
 نمحرلا دبع نب دمحم نسحلا وبأ انأ « يرسلا دمحأ نب يلع مساقلا يبأو

 . يعالكلا يلخ نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ انأ ۰ مان شوخ نبا

 : [ يعفاشلا مامالا دنسم امأو ] -0

 اهفوقومو اهعوفرم يعفاشلا اهدنسأ يتلا ثيداحألا نع « ةرابع وهف

 درفنا دق ناك يتلا مصألا بوقعي نب دمحم سابعلا يبأ / عومسم يف ةعق ةعقاولا 5

 ثيداحأ ةعبرأ الإ طوسبلاو مألا باتك نم ناميلس نب عبيدلا نع < اهتياورب

 ضعب اهطقتلا يعفاشلا نع « يطيوبلا نع « عبيدلا اهاور لوألا ءزجلا نم

 لب لاقيو باوبألا نم رطم نب رفعج نب دمحم رفعج وبأ وهو نييروباسينلا
 لب ليقو مصألا سابعلا يبأل رطم نب رفعج نب دمحم رمع وبأ ظفاحلا اهدّرج
 ىلع الو ديناسملا ىلع هثيداحأ عمج يذلا بتري ملو هسفنل مصألا اهدّرج

 عيضاوملا نم ريثك يف راركت اهيف عقو كلذلف قفتا امفيك اهطاقتلاب لب باوبألا

 ارركم ناك ام هنم تفذحو ةيهقفلا باوبألا ىلع هتبترف ىلاعت هللا ينقفو دقو

 ىلاعت هللا لأسأو هنم افصن تحرش مث۱۲۳۰ ةنس يف همامت عقوو ىنعمو اظفل

 ديناسألاب هيورأو ماعلاو صاخلا هب عفتنيو ههجول اصلاخ هلعجيو هلمكي نأ



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح سر

 يدنسلا مامإلل

 نبدمحم ظفاحلا نع < « عبیدلا نب نمحرلا دبع ظفاحلا ىلإ ةقباسلا

 نبا ظفاحلا نع < ؛ امهالك يطويسلا نيدلا لالجو يواخسلا نمحرلادبع

 نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع < « ًاضيأ هيورأو (ح) ينالقسعلا رجح

 « يناروكلا ميهاربإ نب رهاط دمحم خيشلا نع « رفس ديعس دمحم خيشلا
 خيش نع < يلمرلا سمشلا نع لا دمع نیدمحآ نع « هیآ نع

 رکذ ام ىلعأ هیورآو (ح) رجح نبا ظفاحلا نع « يراصنالا ایرکز مالسالا
 ‹ فیرشلا يالوم نع « هنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خیشلا نع

 نب حالصلا نع « رجح نبا ظفاخا نع <« « يفنحلا شامكرأ نب دمحم نع

 نب دمحأ مراكملا يبأ يضاقلا نع < « يراخبلا نب رخفلا نع < « رمع يبأ

 نسحلا يلع يبأ نع + ينالديصلا رصن نب دمحم رفعج يبأو نابللا نب دمحم

 نع « يناهبصألا هللا دبع نب دمحأ ميعن يبأ ظفاحلا نع « داّدحلا دمح نبا
 نع « ناميلس نب عبيدلا نع <« مصألا بوقعي نب دمحم سابعلا يبأ

 نب يلع نسحلا بيبأ نع < ‹ اضيأ هيوري رجح نبا ظفاحلاو (ح) يعفاشلا
 تاداعسلا يبأ بجنألا نع « راجحلا سابعلا يبأ نع ,دجملا يبأ نب دمحم
 نب روصنم نب يكم نسحلا يبا نع < يسدقملا ةعرز يبآ نع < ينامحلا

 ظفاحلا ىلإ هتياورب يريحلا نسحلا نب دمحم ركب يبأ يضاقلا نع « نالع
 « يواخسلا ظفاحلا نع < هيوري عبيدلا نبو (ح) مدقتملا هدنسب يناهبصألا

 يبأ نب دمحم نيدلا مجن خيشلا نب دمحم لضفلا يبآ نيدلا يقت ظفاحلا نع

 نب دمحم نب دمحأ نب يلع نسحلا وبأ انآ « يمشابلا دهف نب دمحم ريخلا
 ىبلحلا بيبح نب نسحلا نب رمع نب دمحم نسحلا وبأ انأ ٠٠ ىملسلا ةمالس

 فيطللا دبع دمحم وبأ قفوملا هب انأ « يباصقلا هللا دبع نب رقنس ديعس وبأ انأ
 رهاط نب دمحم نب رهاط ةعرز وبآ انآ « يدادغبلا دمحم نب فسوي نبا

 . مدقتملا هدنسب يسدقملا



 ل ل سس سز رشا رس
 يدنسلا مامإلل

 : [ لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم امأو ] -67

 نب ميهاربإ نيدلا ناهرب ىلإ يراخبلا حيحص يف ةقباسلا ديناسألاب هیورآ
 ‹ هيبأ نع « يخامشلا روصنم نب ريخلا يبأ نب دمحأ نع « يولعلا رمع
 يبأ نب رصن نيدلا ناهرب انأ  يحارشلا دمحأ نب ركب يبأ نيدلا فرش نع

 رضخ نب دمحم نب يلع كرابملا بلاغ يبأ نع « انذإ يرضخلا جرفلا
 ‹ هتياورب رداقلا دبع نب دمحم نب رداقلا دبع بلاط وبأ خيشلا انأ « يفريصلا

 ةمدقتملا ديناسألاب هيورأو (ح) بهذملا يميمتلا يلع نب نسحلا يلع يبأ نع
 ءالع نب دمحم خيشلا نع « يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا ىلإ ليلكإلا يف

 يواخسلا سمشلا نع < يدايزلا ىيحي نب يلع رونلا نع < يلبابلا نيدلا

 دمحأ سابعلا يبأ نع « يفنحلا تارفلا نب دمحم نب ميحرلا دبع زعلا نع
 يبأ نع « ةينارحلا يكم / تنب بنيز دمحأ مأ نع « يخوجلا دمحم نبا (۸۲/ب)

 نب دمحم نب هللا ةبه مساقلا يبأ نع « يفاصرلا هللا دبع نب لبنح يلع
 (ح) يميمتلا بهذملا يلع نب نسحلا نع « ينابيشلا دحاولادبع
 يبأ يقتلا نع < يحلاصلا رمع تنب دمحم مأ نع ۰ اضيأ هيوري يواخسلاو

 هللا ةبه مساقلا يبأ نع « يفاصرلا هللا دبع نب لبنح نع « يحلاصلا نسحلا
 نع « اضيأ يواخسلا هيوريو (ح) بهذملا يلع نب نسحلا نع « دمحم نبا

 نب رخفلا نع هيلمأ نب رمع صفح يبأ نع « يرصملا نب دمحم يبأ
 نع « يفاصرلا ربكملا جرفلا يبأ نب هللا دبع نب لبنح يلع وبأ انآ « يراخبلا
 رفعج نب دمحأ ركب وبأ انأ « ظعاولا بهذملا نسحلا نع « دمحم نب هللا ةبه
 ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا نع ءهيورأو (ح) يعيطقلا نادمح نبا

 خيشلا نع « يميجعلا نسح خيشلا نع « هيبأ نع <« يجاجزملا نيدلا

 ايركز يضاقلا نع « يلمرلا دمحأ باهشلا نع ؛ يشاشقلا دمحأ

 حالصلا نع « امهالك رجح نبا ظفاحلاو لبقم نب دمحم نع < يراصنألا

 ديز نميلا يبأ نع <« يراخبلا نب رخفلا نع « رمع يبأ نب دمحأ نب دمحم



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سر

 يدنسلا مام را

 نع « يراصنألا يقابلا دبع نب دمحم ركب يبآ نع « يدنكلا نسحلا نبا

 نمحرلادبع يبأ نع « يعيطقلا ركب يبأ نع « يرهوجلا يلع نب نسحلا
 . روهشملا مامإلا هدلاو نع < « لبنح نب دمحأ نب هللادبع

 : [ يمرادلا دنسم امأو ] ۷

 هباتك راصو يمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحم وبأ ظفاحلا وهو
 يئالعلا نيدلا حالص خيشلا ناكو باوبألا ىلع ابترم هنوك عم دنسملاب فرعي
 هيورأف : ىلوأ ناكل اسداس ناكف ةجام نب لدب ةسمخلا عم مدق ول لوقي
 نب رصن انأ « يحارشلا دمحأ نب ركب يبأ ىلإ دمحأ دنسم يف مدقتملا دانسإلاب
 بيعش نب ىسيع نب لوألا دبع ظفاحلا انآ ‹ يرصحلا جرفلا يبأ نب يلع

 دمحم وبأ انأ « يدوادلا رفظملا نب نمحرلا دبع نسحلا وبأ انآ . يزجسلا
 رمع نب ىسيع نارمع وبأ انأ « ينحرسلا هيومح نب دمحأ نب هللادبع

 مارهب نب نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم وبأ هفلؤم هب انآ «يدنقرمسلا

 ىلإ دمحأ دنسم يف مدقتملاو دانسإلاب اضيأ هيورأو (ح) يدنقرمسلا يمرادلا

 نب يلع نسحلا يبأ نع « يدركلا دمحأ تنب ةيريوج نع « لبقم نب دمحم
 يدوادلا نع < « يثيللا رمع نب هللا دبع اجنلا يبآ نع « يدركلا رمع

 هنس نب دمحم نع « ينالفلا خاص خیشلا نع نع <« هيورأو (ح) قباسلا هدنسب
 ‹ رجح نبا ظفاحلا نع « شامكرأ نب دمحم نع « فيرشلا يالوم نع

 قاحسإ يبأو ميمت نب ىيحي نب يلع نب دمحأو يخونتلا قاحسإ يبأ نع
 يبأ نب دمحأ سابعلا وبآ انأ « اولاق ماسرلا قيدص نب دمحم نب ميهاربإ
 ىلعأو مدقتلا هدنسب يثيللا رمع نب هللا دبع اجنملا يبأ نع « راجحلا بلاط

 . اثيدح رشع ةسمخ اهتلمجو تايثالثلا هيف ام
 : [ جارسلا دنسم امأو ] -4

 : ءزج رشع ةعبرأ يف ةالصلاو ةراهطلا الإ هنم دجوي ملو ًاضيأ باوبألا ىلع بترم وهو
 ىلع هنم لوألا ءزجلا تأرق لاق رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف
 « يلاعم نب ناميلس نب ديمحلا دبع نم هتزاجإب يخونتلا قاحسإ يبأ خيشلا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالل

 نمحرلا دبع تنب بنیز نع « يركبلا دمحم نب نسحلا يلع وبأ ظفاحلا انآ

 نزاوه نب ميركلا دبع ذاتسألا نب معنملا دبع رفظلا وبأ انأ « يرعشلا

 مساقلا / وبآ ذاتسألا انأ الاق يماحسلا رهاط نب هبجو ركبوبأو يريشقل 210

 سابعلاوبأ انأ « فافخلا نب رمع نب دمحم نب دمحأ نيسحلا وبآ انأ « يريشقلا

 ةردكلا يف باب هلوقو نم تأرقو ظفاحلا لاق م جارسلا قاحسإ نب دمحم

 نب دمحم تنب ةمطاف فسوي مأ ىلع هنم ثلاثا ءزجلا ءانثأ ىلإ ةرفصلاو

 نب هللا ةبه نب دمحم نب دمحمو ركاسع نب رفظم نب مساقلا نع < يداهلادبع

 يبآ نع « هدنم نب ميهاربإ نب دومح افولا يبأ نع < ‹ امهالك يزاريشلا

 نب باهولا دبعو رمع يبأ نع <« يفقثلا مساقلا نب نسحلا نب دوعسم جرفلا
 لاق هب جارسلا انأ « فافخلا نيسحلا يبآ نبع « هدنم نب قاحسإ نب دمحم

 يلاوعو تاقفاوملاو لادبإلا نم هيف ام وهو ًامخض ًاءزج هنم تأرقو ظفاحلا

 نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا رصان خيشلا ىلع يراخبلا قيلاعتو ةنييع نبا

 زرا نم تآرقو ظفاحلا ی دمحم نب يلع نسح لا يبأو يزلا

 نع « قحلا دبع نب دمحأ لامكلا ىلع لادبأ اهلك اثیدح نيعبرأ تلاثلا

 نب هللا ةبه نب دمحأ لضفلا انأ « لوألا لاق يجيدنبلا ظفاحلاو يزملا ظفاحلا

 لاقو روكذملا اهدنسب يرعشلا ن نمحرلا دبع تنب بنيز نع < ركاسع

 رهاط نب هبجو نع < « ينيدراملا بجنأ نب قلاخلا دبع ًايلاع انأ « يجيدنبلا

 دمحم هللا دبع ىبأ ىلع هنم سماخلا ء ءزجلا تأرقو ظفاحلا لاق روكذملا هدنسب

 تأرقو ظفاحلا لاق مرحلا وبأ انأ .ةعامج نب دمحم نب زيزعلا دبع نب ركب نبا

 نيسحلا نب لضفلا يبأ نيظفاحلا ىلع هنم دوجوملا رخآ ىلإ سداسلا لوأ نم

 يبأ نب دمحم مرحلا يبأ نع نع ءامهالك يمثيبلا ركب يبأ نب يلع نسحلا يبأو
 حور يبأ نع « ةيناراملا ىسوم تنب هدیس نع < يسنالقلا دمحم حتفلا

 « يريشقلا مساقلا وبأ انآ ءرهاط نب ب رهاز ىلع هعامسب دمحم نب زعملادبع

 . جارسلا نع « فافخلا نيسحلا يبأ نع



 دبع دمحم دیناسا نم داشلارمح سس...( ر)
 يدنسلا مامإلل

 نباب فورعملا يزورشا دلخم نب ميهاربإ نب قاحسإ دنسم امأو ] 4

 : [ هيوهار

 انآ « ةدنم نب هللا دبع يبآ مساقلا نع « رصان نب لضفلا يبآ نب ريقملا نبا

 نب دمحم ركب وبآ انآ « يوسفلا هللا دبع نب دمحم نب زیزعلا دبع دمحآ وبآ

 . هيوهار نب قاحسإ انأ « هيوريش نب دمحم نب هللا دبع انآ « يدزألا هللا دبع

 : [ يندعلا رمع يبأ نب ییحی نب دمحم دنسم امأو ] ۰
 دارم دمحم نب نيسح دمحم خيشلا يمع نع « هيورأف : ةكم ليزن

 خيشلا نع « ريهشلا يفوصلا يندملا نامسلا دمحم خيشلا نع « يراصنألا
 دمحأ نع « یلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا ملاس نب هللا دبع

 ظفاحلا نع « يفارقلا ركب يبأ نب يلع نع « يبلكلا ليمج نب ىسيع نبا

 انأ « ةيئايضلا ميق نب يح اصلا ميهاربإ نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبآ انآ
 انأ ‹ اجرلا يبأ نب ديعس انآ « ميحرلا دبع نب ماشه انأ « يراخبلا نب رخفلا
 مصاع نب يلع نب ميهاربإ نب دمحم ركب وبآ انآ « نامعنلا نب دمحم نب دمحأ

 . هب رمع ىبأ نب انأ « ىعازخلا دمحأ نب قاحسإ انأ « يرقلا
 : [ يرصبلا دهرسم نب ددسم دنسم امأو ] -۱

 ىبأ تنب ةجيدخ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب اضيأ هيورأف
 « ركاسع نب بلاغ يبأ نب مساقلا نع / ةيقشمدلا مث ةيكبلعبلا قاحسإ
 انأ « نسحلا ىبأ نب كرابلا نب ىلع نسحلا وبأ انآ . فلد نب زيزعلا دبع نع

 يحمجلا بابا نب لضفلا ةفيلخ وبأ انأ « اقسلا نامثع نب دمحم نب هللا دبع
 نم ءزج هرخآ يفو ةباحصلا ءامسأ ىلع بترم فيطل دلجم يف دنسلا اذهو ] هب ددسم انأ
 ثالث اذه ردق ءيجي رببك رخآ دنسم ددسلو اقسلا نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ دئاوف
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 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ظفاحلا لاق [ ددسم نع , ىنُثملا نب ذاعم هیورپ عوطقلاو فوقولا نم ربثکلا هیفو تارم

 نب ميهاربإ نب سنوي نع « يودهلا يلع وبآ هعيمجب انربخآ دقو رجح نبا

 نع « لهس نب لضفلا نع « روصنم نب نيسحلا نب يلع نع « يوقلا دبع

 نب دمحم انآ « يمامحلا رمع نب يلع نسحلا يبأ نع « تباث نب ركب يبأ
 . هب ددسم ان يربنعلا ذاعم نب ىنثملا نب ذاعم انث يعفاشلا ميهاربإ نب هللا دبع

 : [ يديمحلا دنسم امأو ]۲

 دبع نب دمحأ خيشلا نع « يجاجزلا فسوي خيشلا نع « هيورأف

 نسح خيشلا نع « يولملا دمحأ خيشلا نع « يرصلا يلوبشألا نمحرلا

 نع « يمقلعلا ناهربلا نع « يجافخلا نيدلا باهش نع < ‹ يميجعلا

 نع < « يربطلا حلاص نب هللا راج تنب ةشئ ةشئاع نع « يطويسلا ظفاحلا

 انأ « راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ نع « قيدص نب دمحم نب ميهاربإ

 نب ينغلا دبع نب دمحأ انأ « يطيبقلا يلع نب دمحم نب ينغلا دبع بلاطوبآ

 انأ « طايخلا يلع نب دمحأ نب دمحم انآ « يئارسخابلا ةفينح يبأ نب دمحم
 نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انأ . بدؤملا رفعج نب دمحم نب رافغلا دبع

 . يديمحلا ريبزلا نب هللا دبع ركب وبأ ان ىسوم نب رشب ان فاوصلا نب نسحلا
 : [ دوواد يبأ دنسم امأو ]07

 ماجبلا ناميلس نب دمحأ ديسلا نع « هيورأف : يسلايطلا دوواد نب ناميلس

 نيدلا ءالع خيشلا نع « يجاجزملا ركب يبأ نب قلاخلا دبع خيشلا نع

 «يشاشقلا دمحأ خيشلا نع « يناروكلا مي ميهاربإ خيشلا نع « يجاجزلا

 دمحم نب ميحرلا دبع نيدلا زع نع « ايركز يضاقلا نع « يلمرلا نع

 نب يلع نسحلا يبأ رخفلا نع « هليمأ نب رمع صفح يبأ نع تارفلا
 مراكملا وبأ انأ « يراخبلا نباب فورعملا يدعسلا دحاولا دبع نب دمحأ

 انأ « دادحلا نسحلا نب دمحأ نب نسحلا يلع وبأ انأ « نابللا دمحم نب دمحأ

 نب سنوي انأ « سراف نب دمحأ نب رفعج نب هللا دبع دمحم وبأ انأ «ميعن وبأ
 . دوواد وبأ ان بيبح



 دبام دمحم دیناسا نم دراشلارصح سس( )

 يدنسلا مامإلل

 : [ يشكلا رصن نب ديمح نب دبع دنسم امأو ] -“

 ظفاحلا نع < ا : بختنملا یمسیو

 دانا فن دمحم نب مس را دبع نسحا وأ نأ ٠ ىسيع نب لوألا

 ٠ يشاشلا ميزخ نب ميهاربإ انأ « ينحرسلا دمحأ نب هللا دبع دمحم وبأ ان

 يلع نسحلا يبأ نع ٠ ؛ يراكبلا يدركلا دمحأ تنب هيريوج نع يبلحلا

 . مدقتملا هدنسب يتللا نب اجنلا وبآ انأ « يراكبلا يدركلا رمع نب

 : [ ةماسأ يبأ نب تراحلا دنسم امأو ] -۵
 يبأ نع ۰ رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : بترم ريغ وهو

 انأ « يدغشك نب دمحأ سابعلا يبأ نع « يوالحلا رمع نب هللا دبع يلاعملا

 « ردب نب ليلخ ديعس وبأ انأ « ينارحلا معنملا دبع نب فيطللا دبع بيجنلا

 وبأ انأ « دالخ نب فسوي نب دمحأ انأ « ميعن وبأ انآ « دادحلا يلع وبأ انأ
 (۸:/) . يميمتلا ةماسأ يبآ نب دمحم نب / ثراحلا دمحم
 : [ ةبيش يبأ نب ركب يبأ دنسم امأو ] - 10

 نع « يراصنألا دارم دمحم نب نيسح دمحم خيشلا يمع نع <« هيورأف

 تايح دمحم خيشلا نع ۰ يدنسلا قداص دمحم نب نسحلا يبأ خيشلا
 نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع ۰ « يدنسلا

 نع < « يلمرلا دمحم سمشلا نع < « يبلحلا مي ميهاربإ نب يلع نع < يلبابلا

 دمحأ تنب میرم ىسيع مأ نع < ‹ رجح نبا ظفاحلا نع < « ايركز يضاقلا

 نب نيسحلا نب يلع نع « يوقلادبع نب ميهاربإ نب سنوي نع « ةيعرذالا
 انأ « ةدنم نب مساقلا يبأ نع « رصان نب لضفلا وبأ انأ « يدادغبلا يلع

 . ةبيش يبأ نب ركب وبأ ان نايفس



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : ] يرصبلا يسودسلا ةريخ يبأ نب ماشه نب دمحم دنسم امأو 1-۷

 نب ةريره يبآ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف

 يفلسلا رهاط وبأ نأ يلع نب رفعج انآ ٠ دعس نيددمح نب ماب للا

 انأ « يناسغلا نسحلا نب زيزعلادبع انأ « لضفلا يبأ نب نسحلا وبأ انأ

 نب نيسحلا نب مساقلا وبأ انأ « فاوصلا رادح يبأ نب دمحأ نب ميركلادبع

 . هب ماشه نب دمحم ان نومأملاب فورعملا دمحم

 : [ يسلدنألا دلخم نب يقب دنسم امأو ] 0
 دمحم يلع يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ اضيأ مدقتلا دنسلاب هيورأف

 مساقلا وبأ انأ « ينالقسعلا ميهاربإ نب سنوي انآ « يلضافلا دمحأ نبا

 يبأ نب ىسوم نارمع وبأ انآ « يفلسلا رهاط وبأ انأ ٠ يكم نب نمحرلادبع

 نع < يجابلا يلع نب هللادبع نب دمحأ انأ « ربلادبع نب رمع وبأ انأ « ديلت

 00001 . دلخم نب يقب انأ « يربعلا سنوي نب هللادبع انآ « هيب

 : [ يلصوملا ىلعي يبأ دنسم امأو ] 9
نع « هيورأف اءزج نیئالثو ةتس يف نادمح نب ورمع يبا ةياور

 خيشلا نع 

 يبأ نع نع ۰ فيرشلا يالوم نع « هنس نب دمحم نع « « ينالفلا حلاص

 یی نع « راصقلا نع « يسافلا فسوي نب دمحآ نب دمحم مراکلا

 حور يبآ نع « يراخبلا نب رخفلا نع ٠ « يغارملا نيزلا نع « باطحلا

 ديعس وبأ انأ « يناجرجلا ديعس يبأ نب ب میم انأ . يوربلا دمحم نب زعلادبع

 انأ « نادمح نب دمحأ نب دمحم انأ « يدورجنكلا ی نمحرلادبع نب دمحم

 « هيوري اضيأ فیرشلا يالوم (ح) يلصولا ىنثملا نب يلع نب دمحأ ىلعيوبأ

 نب هللادبع نع < « رجح نبا ظفاحلا نع < «يفنحلا شامكرأ نب دمحم نع

 دمحم نب دمحأ سابعلاوبأو رابجلادبع نب دمحم نب ركبوبأ انآ « قارولا رمع

 حتفلا يبأ نب ليعامسإ نب دمحم هلادبعوبآ انأ « ينادبزلا يلاعملا نبا

 مساقلا وب انأ « يسلدنألا ريخلا دعس تنب ةمطاف نع « بيطخلا يوادرلا

 نب دمحأ نب دمحم انآ « يدورجنكلا دعس وبأ انأ « يماحسلا رهاط نب رهاز



 دیم دمحم دیناسا نم داش رمح سس (یهار)
 يدنسلا مام الت

 نم يربقلا نب میهاربا نب دمحم ركب يبأ ظفاحلا هیاور امأو ] یلعیوبآ انآ « نادمح

 نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اهيورأف نادمح نب ةياور نم عسوأ يهف ىلعي يبأ دنسم
 رهاز انا . يسدقلا نيدلا ءایض انآ . ةرمح نب نامیلس نع  اجنلا تنب ةمطاف نع . رجح
 نب رکیوبآ انأ . روصنم نب ميهاربإ انأ . لالخلا كللا دبع نب نیسحلا نع رهاط نبا
 . [ هب يربقملا

 : [ يوسنلا نايفس نب نسحلا دنسم امأو ]|

 نع « هاقب ىلاعت هللا لاطأ ناميلس نب نمحرلا دبع ديسلا نع « هيورأف
 نب هللادبع ديسلا نع « لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس ديسلا هيبأ
 خيشلا نع « يدركلا ميهاربإ خيشلا نع « يولعاب هيقفلاب نمحرلادبع
 نع « يراصنألا ايركز يضاقلا نع « يلمرلا نع ؛ يشاشقلا دمحأ

 يبأ نع « ينالقسعلا سنوي نع « ةيعرذألا میرم نع « رجح نبا ظفاحلا

 انأ « هدنم نب مساقلا يبأ نع « رصان نب لضفلا يبأ نع « ريقملا نب نسحلا
 (٤۸/ب) بوقعي نب دمحم نب هللادبع مساقلا وبأ انآ / يدزيلا يلع نب دمحأ ركبوبأ
 . نايفس نب نسحلا انأ « الاق نادمح نبو رمعوبأو

 : [ ديمحلادبع نب ىيحي دنسم امأو ١]
 نب دمحأ سابعلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف

 زيزعلادبع نب ىسيع نع « ةزمح نب ناميلس نع « يلبنحلا هيقفلا ركب يبآ
 دمحأ نب ميهاربإ انأ « يناعمسلا دمحم نب ميركلادبع دعس وبأ انأ  يمخللا

 « ىلع نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ انآ « ءاطع نب دمحم نب ىلع نب دمحم نبا

 نب دمحم نوراهوبأ انآ « ىمصاعلا دمحم نب دمحم نب هللادبع لضفلاوبأ انأ
 . ديمحلادبع نب ىيحي انأ « يذمرتلا دابع نب مساقلاوبأ انأ ۰ يذمرتلا نوراه
 : [ يوغبلا عينم نب دمحأ دنسم امأو ]۲

 انأ ‹ ايضلا ظفاحلا انأ « ةزمح نب ناميلس ىلإ روكذملا دنسلاب هيورأف

 لاقبلا دمحأ نب دحاولادبع انآ « اجرلا ىبأ نب ديعس انآ « رخافلا نب دمحم

 دمحأ انث يدج انأ « ليمج نب ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي نب هللاديبع انأ
 . عينم نبا



 هد دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح
 يدنسلا مامإلل

 [ ينايورلا دنسم امأو 1-1
 نب هللا دیبع ةعرز وبآ انآ « ءایضلا ظفاحلا ىلإ اضیآ روکذلا دنسلاب هیورآف

 .ينايورلا
 : [ يلصولا نارمع نب یفاعلا دنسم امأو ] 56

 ءالع نب دمحم خیشلا هيبأ نع « يجاجزلا فسوی خيشلا نع « هیورآف

 دمحم لضفلا يبآ نع ۰ يطويسلا نیدلا لالج نع « يمقلعلا ناهربلا نع
 نع « يخونتلا قاحس) يبآ نع « يرهزألا نيصح نب رمع نب رمع نبا

 انأ « ىلعبلا دمحم نب فسوي نب نمحرلادبع رخفلا انأ « يزملا جاجحلا يبأ

 نب مراكم نب روصنم مراکلا وبأ انآ « يسدقلا ميهاربإ نب نمحرلادبع ءاهبلا

 ناو نب دمحأ نب دس نيرصت مساق وب أ ٠ يؤلم نف ام

 ده نی دیزنی رباح وبأ انآ فرط ني هللادبع نب ىلع انأ , سنأ

 . نارمع نب یفاعلا ان يلصولا رامع نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم ان نايح

 : [ بيلك نب مثيهلا دنسم امأو ] - ۹۹۵

 ذزربط نب دمحم نب رمع انآ « يراخبلا نب رخفلا انآ « رمع يبآ نب حالصلا

 بیلک نب مثيبلا انآ « يعازخلا دمحأ نب يلع مساقلاوبآ انآ « يليلخما
 .ىشاشلا

 : [ رجنس نب دمحم دنسم امأو ] 7



 بام دم دین نم درشار ص سو
 سس بل

 يدنسلا مامإلل

 نع ۰ يكم نب نمحرلادبع نع « قاحسإ يبآ نب سنوي نع « يلضافلا
 نب رمع يبأ نع « ديلت يبأ نب نارمع يبأ نع < يفلسلا رهاط يبأ

 نب ىسيع نع « رورسم نب هللادبع نع « دمحم نب هللادبع نع « ربلادبع
 . رجنس نب دمحم نع « نيكسم
 : [ رازبلا دنسم امأو ] -۷

 نب نمحرلادبع انآ . قاحسإ ىبأ نب سنوي ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأف
 انأ « داّدحلا دمحم نب دمحأ حتفلاوبأ انأ « يفلسلا رهاطوبأ انآ .فسوی
 نب رفعج نب دمحم نب هللادبع خيشلا وبأ انآ « بدؤملا ميهاربإ نب رافغلادبع
 هب ثدح يذلا هدنسمب رازبلا قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ ركبوبأ انآ ] نايح

 ظفاحلا لاق [ يفلسلا هلاق امك ربثكب رصمب هب ثذح يذلا دنسلا نم رغصأ وهو ناهبصأب

 (۸۵/) نب دمحأ سابعلا وبأ ةيراغلا قيرط نم / ريبكلا هدنسمب انربخأو رجح نبا
 نم يلع نب رفعج نع « دعس نب دمحم نب ىيحي نع « يسدقلا ركب يبأ
 ىنث باتع نب دمحم نب نمحرلادبع نع « يمرضحلا نمحرلا دبع نب دمحم
 هللادبع وبآ انآ « نورمع نب فلخ نب ناميلس بويأ وبأ يضاقلا انأ « يبأ

 فورعلا يقرلا بيبح نب بويأ نب دمحم ان حرفم نب ىيحي نب دمحأ نب دمحم
 . رازبلا نع « تومصلاب
 : [ ةرهاطلا ةيرذلا دنسم امأو ] -۸

 يالوم فيرشلا خيشلا نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع « هيورأف
 دمحأ خيشلا نع « يميجعلا نسح خيشلا نع « يعردلا ناميلس
 نبا ظفاحلا نع <« ايركز يضاقلا نع « يلمرلا سمشلا نع < يشاشقلا

 انآ « ةزمح نب نامیلس انآ « يسدقلا ركب يبآ نب دمحأ نع « رجح

 يلع نب رصان نب دمحم لضفلا وبأ انأ «يمشابلا ديسلا نب يلع نب نسحلا
 نب دمحأ تاكربلاوبأ انأ « ارفصلا ىبأ نب دمحأ نب دمحم رهاط وبأ انأ

 دمحم رشب وبآ انأ « يركسعلا قيشر نب نسحلا انأ ۰ فيظن نب دحاولادبع
 . هب يبالودلا دمحأ نبا



 ۱ 2 دباع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 هم ۶

 : [ امهنع هللا يضر ةسئاع دنسو قیدصلا ركب يبآ دنسم امأو ] 9

 رجح نبا ظفاحا ىلإ مدقتلا دنسلاب امهيورأف : دعاص نب دمحم يبأل امهالك

 دمحم نب مساقلا دمحم وبآ ظافحلا انأ « قحلادبع نب يلع نب دمحأ نع

 انأ « كلملادبع نب دمحأ نيزلا نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ انأ « يلازربلا

 نب دمحأ نب دمحم انآ « ةنيكس نب يلع نب نمحرلادبع نب مالسلادبع
 انآ « يبنيزلا يلع نب دمحم نب دمحم رصنوبأ انأ « يمشابلا زيزعلادبع

 . دعاص نب ییحی انأ ۰ روبنز نب ركبوبأ
 : [ ه4 رمع دنسم امأو ] ٠

 ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : داجنلا نسحلا نب ناملس نب دمحأ ركب يبأل ءزج

 ىلع خيشلا هيبأ نع < يوانشلا دمحأ نع < يشاشقلا دمحأ خيشلا

 نع « يطويسلا ظفاحلا نع « ينارعشلا باهولادبع خيشلا نع ۰ يوانشلا

 دمحأ نع « يخونتلا قاحسإ يبأ نع < ينيقلبلا نالسر نب رمع نب خاص

 « يطبلا نبا حتفلا وبأ انأ « يتللا نبا اجنملا وبأ انأ ءراجحلا بلاط يبآ نبا

 نب دمحم بلاغ وبأ انآ « رازبلا بويأ نب نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ انأ

 نم هرخآ ينوداجنلا ركبوبأ انآ « ناذاش نب يلع وبأ انأ « ينالقابلا نسحلا

 . ةريسي ثيداحأ يفوصلا رفعج نب عاجش نع « ناذاش نبا ةياور

 : [ 4 نافع نب نامّثع دنسم امأو ] -۱
 نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يزورملاركب يبأل

 ليعامسإ نب دمحم نأ نيسحلا نب لضفلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا

 دوواد نب دمصلا دبع انأ ۰ ةعمشلا نب هللا مالغ نب هللا ركاش انأ « يقرافلا

 نب دشرم انأ « يناحورلا دمحم نب يلع نب دمحم انأ « فيس نب دمحم نب

 نب هللادبع دمحآوبآ نأ يسرافلا دمحم نب يلع مساقلاوبأ انآ « ينيدملا ىيحي

 . يزورملا ديعس نب يلع نب دمحأ ركب وبأ انأ



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح 5 (

 يدنسلا مامإلل

 : [ 4 نامثع دنسم امأو ] - ۹7۲

 ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اضيأ هيورأف : يوغبلا مساقلا يبأل ءزج يف ًاضيأ

 نع « يعبرلا بلطلا دبع نب دمحم نب دمحم رهاطلا يبأ نع « رجح نبا
 نب فسوي انأ « معنملا دبع نب فيطللا دبع بيجنلا انأ ۰ ليربج نب فسوي
 هللادبع مساقلا وبأ انأ « يراصنألا يقابلا دبع نب دمحم انأ  فافخلا كرابملا

 هل رساي نب رامع دنسم اضيأ دنسلا اذهب يورأو هب زيزعلا دبع نب دمحم نبا

 . اضيأ هل ةشئاع نع « ةيودعلا هذاعم دنسمو اضيأ

 : [ 4 بلاط يبأ نب يلع دنسم امأو ]

 : نيطمب فورعلا يفوكلا يمرضحلا هللا دبع نب دمحم رفعج يبأل ًاءزج رشع ينثا يف

 دمحم نب / دمحم نع « يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع « هيورأف
 نع « يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا نع « يبرغملا هللا دبع نب دمحم نبا

 ديسلا نع « ىلبشلا دمحم نب دمحأ نع « ىلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم

 دمحأ نب يلع نب ميهاربإ نيدلا ناهرب نع « ينويمرألا هللا دبع نب فسوي
 يدابلا دبع نب دمحم تنب ةمطاف نع « رجح نبا ظفاحلا نع < يدنشقلقلا

 انأ « ناميلس نب ينغلا دبع نع « نسحملا دبع نب ميحرلا دبع نع
 نسحلا وبأ انآ « ينيدلا ىيحي نب دشرم انأ «عارزلا يلع نب ريشع لئابقلاوبأ

 رفعج وبأ انأ « يرماعلا ناسح نب يلع انأ « يناتسهقلا قاحسإ نب دمحم

 : [ ه4 ةريره يبأ دنسمو + يلع دنسم امأو ] 6

 ءرجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسالاب امهيورأف : يضاقلا ليعامسإل اههالك
 دبع نع « راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ انأ « يسدقملا ليلخ نب دمحأ نع

 نب يقابلا دبع نب دمحم حتفلا وبأ انأ « يطيبقلا يلع نب دمحم نب فيطللا
 انأ « ناذاش نب يلع وبأ انأ « بويأ نب نيسحلا نب يلع انأ «يطبلا

 . يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ نع .دایز نب لهسوبأ

 (۸۵/ب)



 ) 2 )ر ال ل دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ 4 يلع دنسم امأو ] ۵
 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : رصن نب دمحم يبأل

 انأ « يقرافلا دلاخ نب دمحأ نب دمحم نيدلا ردب نع « يرهزألا يلاعملا يبأ

 انأ « ظوفح نب هللا ةبه نب نيسحلا انأ « باهولا دبع نب دمحم نب ميهاربإ
 يرسلا نب دحاولا دبع نب يلع نب نسحلا انأ « يدسألا نسحلا نب نيسحلا

 . رصن يبأ نب نامثع نب نمحرلا دبع دمحم وبأ انأ « يملسلا

 : [ هد هللا دبع نب ةحلط دنسم امأو ] ۲

 نع « ماجبلا ناميلس نب دمحأ ديسلا نع « هيورأف : ةبيش نب بوقعيل
 دمحم نب دمحأ خيشلا نع « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا

 « يكبسلا ليلخ نب دمحأ نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع «يلخنلا

 ظفاحلا نع « يطابنسلا قحلا دبع فرشلا نع ۰ يطيغلا دمحم مجنلا نع

 يبأ نع « قاحسإ يبأ نب سنوي نع ۰ يلضافلا يلع يبأ نع « رجح نبا
 انأ « سراف نب عاجش انأ « رصان نب دمحم لضفلا وبأ انأ « ريقملا نب نسحلا

 دمحم ركب وبأ انآ , ةتهب نب رمع نب دمحم نع « ةملسملا نب دمحأ نب دمحم

 هل يورأ هل رساي نب رامع دنسمو . هب يدج ان ةبيش نب بوقعي نب دمحأ نبا

 . قباسلا دنسلا اذهب
 : [ صاقو يبأ نب دعس دنسم امأو ]

 يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب اضيأ هيورأف : يقرودلل

 « يلع نب رفعج نع « ةزمح نب ناميلس نع « يسدقلا زعلا نبا سابعلا
 يزارلا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم انآ « يمرضحلا نمحرلا دبع نب دمحم انأ

 ‹ سدنهملا نب ليعامسإ نب دمحم نب دمحأ انأ « رفظملا نب نمحرلا دبع انأ

 ميهاربإ نب دمحأ هللا دبعوبآ انأ ‹ يلهابلا هللا دبع نب دمحم نب دمحم انأ

 . يقرودلا



 دباع دمحم دیاسآ نم دراشلا رصح سس ل ك6 5 0

 يدنسلا مام الت

 : [ 40 دوعسم نبا دنسم امأو ] ۸
 نب دمحم نع « ينالفلا اص خیشلا نع « هيورأف : دعاص نب دمحم يبأل

 تنب ةشئاع نع « ىطويسلا نيدلا لالج نع « ىمقلعلا نمحرلا دبع نبا

 نب ديعس مساقلا وبأ ان يتللا نب اجنملا وبأ انأ « راجحلا بلاط يبأ نبا

 . مشاه ينب ىلوم دعاص نب ىيحي دمحم وبأ ان روبنز نب رمع
 دنسمو ترألا نب بابخ دنسمو 8: نذؤملا حابر نب لالب دنسم امأو ] ۰۹

 : [ - مهنع هللا يضر  بيهص دنسمو رساي نب رامع
 ملاس ىلإ قبسلا دانسإلاب كلذ لك يورأف : ينارفعزلا دمحم يبأل كلذ لك

 يضاقلا نع « يطيغلا يلع نب دمحأ نب دمحم مجنلا نع « يروهنسلا

 نب رمع انأ « يراخبلا نبا رخفلا انآ « يومرألا نب نسحلا نب ىلع انآ

 نب دمحم انأ « زازقلا دحاولا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع انآ « ذزربط

 (85/1) / حابصلا نب دمحم نب نسحلا انأ « ناطقلا شايع نب ىيحي نب نسحلا

 . ينارفعزلا

 : [ نييراصنألا بويا يباو كلام نب بعك دنسم امأو ] - ۰

 عيمج يورأف : ًاضيأ هل يردخلا ديعس يبأ دنسم كلذكو هزرغ نبا رمع يبأل

 انأ « ينادمهلا يلع نب رفعج انأ « ةزمح نب ناميلس نع « اجنملا نب دمحم

 انآ ‹ رفعج نبديز انا < لابحلا دمحم نب رمعلا انآ < يفلسلا رهاط وبا

 .ةزرغ يبأ نب مزاح نب دمحا ورمعوبا انآ « ينايسلا يلع نب دمحم رفعجوبأ



 2 سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ةريرف يبأ دنس امأو ] -۱
 انآ « ةزمح نب نامیلس ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : يناربطلا مساقلا يبأل

 ركب وبأ انآ « ةينادزوجلا نع « ینالدیصلا رفعج وبأ انآ « ءایضلا ظفاحلا

 ۱ . يناربطلا انآ « ةديز نبا

 : [ سنأ دنسم امأو ] ۲

 نع « يراصنالا نيسح دمحم خیشلا يمع نع « هيورأف : يرملسل
 « يرصبلا ملاس نب هللا دبع خیشلا نع « يفوصلا يندلا نامس دمحم خیشلا

 نع « يدايزلا ىيحي نب يلع نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع
 نمحرلا دبع نب دمحم سمشلا نع « يلمرلا دمحم نب دمحأ باهشلا
 ةريره يبأ نع « يبهذلا دمحأ نب يفاكلا دبع يلاعلا يبأ نع ۰ يواخسلا
 زع ةمالعلا انأ « سراف نب دمحم نب باهولا دبع نب دمحم انأ « ىبهذلا نبا
 انأ . يعوشخلا رهاط وبأ انأ « مالسلا دبع نب زيزعلا دبع دمحم وبأ نيدلا
 انأ « رفظملا نبا دمحأ نب نيسحلا انأ « ىنافكألا دمحأ نب هللا ةبه دمحم وبأ

 . يرملا بويأ نب رمع نب هللا دبع نب باهولا دبع
 : [ اهنع هللا يضر ءارهزلا ةمطاف دنسم امأو ] ۳

 ظفاحلا نع « يواخسلا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : نيهاش نبال

 يلع نب دمحم تنب برعلا تس نع « يقارعلا نيدلا نیز نع « رجح نبا
 « زازقلا روصنم وبأ انأ « ذزربط نب رمع انأ , يدج انأ « دحاولا دبع نبا

 . نيهاش نب دمحأ نب رمع انأ « يدتهملا نبا نسحلا وبأ انأ

 : [ اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع دنسم امأو ] -4

 انأ « كبزأ نب دمحم نع « يقارعلا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف

 نب دمحم انأ « ذزربط نب رمع نع « يروصلا نمؤملا دبع نب دمحم
 « هبايح نب مساقلا وبأ انأ « ءارفلا نبا ىلعي وبأ انأ « يراصنألا يقابلادبع

 . هب يناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس دواد يبأ نب هللا دبع ركب وبأ هعماج انآ



 دیم دم دینا نم دشارمح ا
 يدنسلا مامإلل

 : [ نينمؤملا مأ ةملس مأ دنسم امأو ] -۵

 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : يوفبسلا مساقلا يبأل

 نب باهولا دبع انأ « دارزلا نب هللا دبع وبأ انأ « ىبهذلا نب ةريره ىبأ

 دمحم نب هللا ديبع حتفلا وبأ انأ « ذزربط نب رمع انأ « حصانلا نبا دمحم
 دمحم رهاط وبآ انأ « ةملسملا نب دمحأ نب دمحم رفعج وبأ انأ , يواضيبلا

 . يوغبلا مساقلا وبآ انآ  صلخلا نمحرلا دبع نبا

 : [ راونألا قراشم امأو ] -7
 نع « هيورأف : ينافصلا دمحم نب نسحلا لئاضفلا يبأ نيدلا يضر مامالل

 ‹ يجاجزلا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا هيبأ نع ۰ يجاجزلا فسوي خيشلا
 نب دمحم نع « شاشقلا دمحأ خيشلا نع « يناروكلا ميهاربإ خيشلا نع

 ميحرلادبع نيدلا زع نع « ايركز يضاقلا نع « يلمرلا ةزمح نب دمحأ
 نيدلا فرش نع < يجبنلا دومحم انثلا يبأ نع «تارفلا دمحم نبا

 يف ةقباسلا ديناسألاب هيورأو (ح) هيبأ نع ۰ ‹ يطايمدلا فلخ نب نمؤملادبع

 (865/ن) نع ‹ يندملا حتفلا يبآ نع ۰ يجرشلا / نیزلا ىلإ يراخبلا حیحص

 دمحم يبأ نيدلا لامج نب دمحم هللادبعوبأ انآ « يدابآ زوریفلا نیدلا دجم

 . هفلوم نع « رهطم نب نسحلا هيبأ نع « يلحلا رهطم نبا نسحلا
 : [ حيباصملا ةاكشم امأو ] - ۷

 ةمدقتملا ديناسألاب هيورأف : يزيربتلا يلع نب دمحم نيدلا يلو بيطخلا ظفاحلل

 نب دمحم انآ ‹ يجرشلا نيزلا نع < عییدلا نبا ىلإ يراخبلا حيحص يف

 نيدلا يقت خيشلا نبا ميهاربإ قاحسا وبأ خيشلا انأ « يرزجلا دمحم نب دمحم
 نباو (ح) فلؤملا هدلاو نع « مامه نب يلع نب دمحم نب دمحم حتفلا يبأ
 نب ركب يبأ نب دمحم حتفلا وبأ انأ « سمشلا نع ‹ اضيأ هيوري عبيدلا

 انآ « يدرويبألا دمحم نب نسحلا دمحم وبأ انأ « ينارحلا ينامثعلا نيسحلا

 (ح) هفلؤم نع « خيشب روهشملا ينيوزقلا رصن نب دمحأ هللادب عوبأ



 1 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 نب دمحم نيدلادجم نع ‹ رجح نبا ظفاحلا نع « ًاضيأ هيوري يواخسلاو

 نيدلا سمشو يطالخألا نيسح نيدلا لامج نع « ‹ يدابأ زوريفلا بوقعي

 هحرش يبيطلا نع < امهالك نايوري كلذكو هفلؤم نع <  امهالک يسدقملا

 نيسح نب دمحم خيشلا يمع نع « هيورأو (ح) اضیآ ةاكشملا ىلع

 نع « يدنسلا يراصنألا بوقعي نب دارم نب دمحم هيبأ نع < « يراصنألا

 يبأ نب رداقلادبع خيشلا نع « يدنسلا روفغلادبع نب مشاه دمحم خيشلا
 نسح خيشلا نع « ةكمب فانصألا يتفم ابسن يقيدصلا رداقلادبع نب ركب
 يبأ هللاب فراعلا نع « يشاشقلا دمحأ خيشلا نع ۰ يميجعلا يلع نبا
 نب رفنضغ ديسلا نع « يندلا مث يوانشلا يسابعلا يلع نب دمحأ بهاولا
 رشاعلا نرقلا يف يكملا مرحلا خيش نع « يندملا مث يلاورهنلا رفعج ديسلا
 نيدلا ميسن نع « ةجاوخ انأ « انالوم نع « نالكريمب روهشملا ديعس دمحم
 نع « نمحرلادبع نب لضف نيدلا ثايغ نب هللا ءاطع هدلاو نع ؛هاشكريم

 نيدلا يحم نب فيطللادبع نب نمحرلادبع نب هللادبع نيدلا ليصأ همع

 ‹ يقيدصلا يهرجلا ميركلادبع نب ميحرلادبع نع « ينيسحلا يزاريشلا
 . هفلوم نع
 : [ راونألا ةاكشم امأو ] -۸

 ءالع نب دمحم خيشلا هيبأ نع ‹ يجاجزلا فسوي خيشلا نع ‹ هيورأف

 دمحأ خيشلا نع « يدركلا ميهاربإ خيشلا نع « يجاجزملا نيدلا
 دبع خيشلا نع « يسابعلا يلع نب دمحأ بهاوملا يبأ نع يشاشقلا
 دمحم حتفلا يبأ نع « يراصنألا ايركز يضاقلا نع « ينارعشلا باهولا

 ميهاربإ نب ليعامسإ نع « يفوصلا يندملا ينامثعلا يغارملا نيدلا نيز نبا
 يبأ نع ۰ يفوصلا يديبزلا يتربجلا يليقعلا يمشابلا دمصلا دبع نبا

 عمجو يبرع نبا نيدلا يحن خيشلا هفلؤم نع « يناولا رمع نب يلع نسحلا
 . رابخألا نم ىلاعتو هناحبس هللا نع « هيوري ام كلذ يف



 دباع دمحمدیناس نم دراشلا رصح سس( 3 (

 يدنسلا مامإلل
 وج + ھ

 : [ يوسفلا نايفس نب بوقعي ةخيسم امأو ] ۹
 خيشلا نع « هيورأف : هسفنل اهجيرخت دالبلا ىلع ةبترم ءازجأ ةتس يف يهو

 باهشلا نع « فيرشلا يالوم نع « ةنس نب دمحم نع < ينالفلا حلاص

 نع « يطويسلا ظفاحلا نع « يمقلعلا ناهربلا نع « يفافخلا دمحآ

 نب دمحم هللادبع يبأ نع < يبهذلا نب ةريره يبأ نع ءرجح نبا ظفاحلا

 انأ ‹ يسدقملا دحاولادبع نب ميهاربإ نب دمحأ رامعلا انآ « يبهذلا دمحأ

 لضفلا وبأ انأ « حلاص نب دمحأ رفظلا وبآ انأ ؛ يرغشاكلا نب ميهاربإ

 ‹ هيوتسرد نبا انأ « ناذاش نب يلع وبأ انآ « نوريخ نب نيسح نب دمحآ

 . نايفس نب بوقعي انأ
 مجعملا فورح ىلع اهيف خياشملا بتري ميجاعملا نأ الإ ميجاعملا ىنعم يف تاخيشملا [ ةدئاف ]
 . هللا همحر رجح نبا ظفاحلا هلاق تاخيشملا فالخب مهئامسأ يف
 : [ ناذاش نب يلع يبأ ةخيشم امأو ] -۰

 نب خاص نيدلا ملع نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف

 نع « يسلابلا ناملس نب دمحأ نب دمحم نب رمع نع « ينيقلبلا رمع
 هدهش نع ءدوعسلا يبأ نب ىيحي مساقلا يبأ نع « لامكلا تنب بنيز

 نب نسحلا يلع وبأ انأ « ينالقابلا نسحلا نب دمحم بلاغ وبأ انأ « ةبتاكملا

 . ًاضيأ هلو ناذاش نب ميهاربإ نب دمحأ
 : [ ىرغص ىرخأ ةخيشم ] ۱

 « رجح نبا ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اضيأ اهيورأ

 يزملا جاجحلا يبأ ظفاحلا نع < يلبشلا قارولا عينم نب دمحم مب دمحم نع

 انأ « يناغمادلا رفعج نب ىيحي انأ ۰ يروباخلا ریبزلا نب هللا دبع نب دمحم انأ

 . ناذاش نب يلع وبأ انأ « يدينافلا رمع نب نمحرلا دبع ملسم وبآ يبأ



 ) 2 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ىرغصلا يرهوجلا ةخيشم امأو ] ۲
 نع « لبقم نب دمحم نع ۰ يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف

 نب دمحم نب رمع انآ « يراخبلا نبا رخفلا انأ « رمع يبأ نب حالصلا

 . يرهوجلا انأ « انبلا نب نسحلا نب دمحأ بلاغ وبأ انأ « ذزربط

 : [ يراشعلا ةخيشم امأو ] . ۳
 , رجح نبا ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف

 نب نسحلا نب دمحأ انأ « يبنيزلا دمحم نب نسحلا نب دمحأ سابعلا يبأ نع
 « يركبلا دمحم نب نسحلا ىلع يبأ ظفاحلا تنب ةيماس نع « يفريصلا ىلع
 بلاط وبأ انأ « يراصنألا يقابلا دبع نب دمحم انأ « ذزربط نب رمع انأ
 . يراشعلا حتفلا نب يلع نب دمحم

 : [ نونسح نب نيسحلا يبأ ةخيشم امأو ] -4
 خاص نيدلا ملع نع < يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف

 دبع انآ « يزملا جاجحلا يبآ نع ‹ يسلابلا دمحم نب رمع نع < ينيقلبلا

 فيرخلا نب مساقلاوبأ نب ءايض يلع وبأ انأ « ينارحلا معنملا دبع نب زيزعلا
 نب دمحآ نب دمحم نيسحلا وبأ انأ ‹ يراصنألا يقابلادبع نب دمحم انأ

 . نونسح

 : [ يزارلا ةخيشم امأو ] ۵
 « رجح نبا ظفاحلا نع ؛ يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اهيورأف

 رمع نب يلع تنب ةشئاع نع « يواديوسلا دمحم نب نسحلا نب دمحأ نع
 خاص نب ليعامسإ انأ « فالع نب دحاولادبع نب هللادبع انآ . يجاهنصلا

 . يزارلا باطخلا نب ميهاربإ نب دمحآ نب دمحم هللا دبع وبأ انأ « نيساي نبا

 : [ رهاط نب هيجو ةخيشم امأو ] 7
 نب دمحأ سابعلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف

 نب قلاخلا دبع نع « لامكلا تنب بنيز نع « يجنكلا فاعلب نب صريمأ
 .يروباسينلا يماحشلا رهاط نب هيجو ركب وبآ انآ «ينيوراملا رمعملا نب بجنأ



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح ©

 يدنسلا مامإلل

 : [ نابغاب نب ريخلا يبأ ةخيشم امأو ] ۷

 يبأ نع « ةبيجع نع < لامكلا تنب بنيز ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف

 .ريخلا
 يفقثلا لضفلا نب مساقلا نب نسحلا نب دوعسم ةخيشم امأو ] 4

 : [ يناهبصألا

 يدنسلا يراصنألا دارم دمحم نب نيسح نب دمحم خيشلا نع « اهيورأف

 هللادبع خيشلا نع < يدنسلا تايح دمحم خيشلا نع « ريغصلا خيشلا نع

 نب دمحأ نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا ملاس نبا

 ظفاحلا نع « ينارقلا ركب يبآ نب يلع نع « يبلكلا ليمج نب ىسيع

 يسلابلا ناملس نب دمحأ نب دمحم نب رمع نع « ينيقلبلا نع « يطويسلا

 نب رداقلا دبع نع « ينارحلا معنملا دبع انآ , يزملا جاجحلا يبأ نع

 . نسحلا نب دوعسم نم هعامس ظفاحلا يواهرلا هللادبع

 : [ ةبتاكلا ةدهش ةخيشم امأو ] -4

 يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف : رضخألا نب دمحم يبأ جيرخت

 (۸۷/ب) يبأ نع « يخونتلا دمحأ نب ميهاربإ / قاحسإ يبأ نع < ينيقلبلا نع

 نب نمحرلا دبع ءاهبلا نع « ناولع تنب لهألا تس نع < يزملا جاجحلا

 . رمع نب دمحأ تنب ةدهش نع < يسدقلا ميهاربإ

 : [ ذزربط نبا ةخيشم امأو ]۱۰-۰

 رجح نبا ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف

 نب ليعامسإ نب دمحم هللادبعوبأ انأ « يقارعلا نيدلا نيز ظفاحلا نع

 رمع انأ « ركاسع نب مساقلا نب يلع مساقلا يبأ نع ءزابخلا نب ميهاربإ

 . دزربط نب دمحم نبا



 ) 7 )ر دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالل

 ١- ] ىتللا نباجنلا يبآ ةخيشم امأو [ :
 نب هللاراج تنب ةشئاع نع ۰ يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اهيورأف

 بلاط يبأ نب دمحأ نع « قيدص نب دمحم نب ميهاربإ نع < يربطلا خاص

 يدادغبلا ديز نب يلع نب رمع نب هللادبع اجنلا يبآ نع ۰ « راجحلا .

  [ ۱۲ينارحلا بيجنلا ةخيشم امأو [ :

 يهو ينيسحلا مساقلا يبأ حیرختو یربکلا يهو ءزج رشع ةعبرأ يف يرهاظلا نبا
 لالجلا نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اهيورأف : ىرغصلا

 نع « يزغلا كرابملا نب دمحأ نب نمحرلادبع جرفلا يبأ نع ۰ يصيمقلا

  [ ۱۰۲[يراخبلا نبا رخفلا ةخيشم امأو :

 يبآ نب قلاخلادبع خیشلا نع ۰ يجاجزلا فسوی خیشلا نع « اهیورآف

 نب دمحآ نب دمحم نع « يشاشقلا دمحآ خیشلا نع ؛ يناروكلا مي ميهاربإ
 ميحرلادبع نيدلا زع نع « يراصنألا ايركز يضاقلا نع « يلمرلا ةزمح

 ديزم نب نسح نب رمع صفح يبا نع « يفنحلا يرهاقلا تارفلا دمحم نب

 اهيوري ايركز يضاقلاو (ح) يراخبلا نب رخفلا نع < يغارملا هليمأ نبا

 نبا رخفلا نع ‹ يسدقملا ميهاربإ نب دمحم نب هللادبع دمحم يبأ نع

 هوبأ فرعو يلبنحلا يسدقملا دحاولادبع نب دمحأ نب ب يلع وهو يراخبلا

 ظفاحلا ه هركذ يروباسينلا يخرلا ىلع أرقي ةدم ىراخبب ماقأ هنوكل يراخبلاب

 يلبنحلا بجر نبا .
  [64حابصملا امأو [ :

 خیشلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : يوقبلا دوعسم نب نیسحلا ةنسلا سيحمل

 نع « یقابلادبع نب هللادبع هيخأ نع « یجاجزلا یقابلادبع نب نيدلا ءالع
 نامعج نب دمحم نب ميهاربإ نع < يشرقلا دينج رابطادبع نب يداهلادبع «



 دباع دمحم دیناد نم درلشلا رصح سس 5 (

 يدنسلا مامإلل

 يجرشلا نيزلا نع « عبيدلا نبا نع « لدهألا نيسح نب رهاط ديسلا نع

 نب نسح نب رمع صفح وبأ هب انأ « يرزجلا دمحم نب دمحم نب دمحم هب انأ
 رمع نب هللادبع ديعس وبأ انآ « يراخبلا نب رخفلا انآ « يغارملا هليمأ

 ناميلس نيدلا سيفن نع <« ًاضيأ هيوري عبيدلا نباو (ح) هفلؤم انأ « رافصلا
 روصنم نب ريخلا يبأ نب دمحأ انآ « هيبأ نع « يولعلا رمع نب ميهاربإ نبا
 نب دمحم انأ  يمرضحا ليعامسإ نب دمحم انآ « يبأ انأ . يخامشلا

 نب ركب يبأ نب دمحم ىسوم يبأ نع « ىنميلا فيصلا يبأ نب ليعامسإ
 هيوري يخامشلا روصنم نبريخلا وبأو (ح) هفلؤم نع « يناهفصألا ىسيع
 نب نسحادبع نيدلا ةجح نع « يربطلا ركب يبأ نب قاحسإ نع « اضيأ
 اضیآ ريخلا وبأو (ح) هفلؤم نع ۰ يناهفصألا ىسوم يبأ نع « ديمعلا يبأ
 نب دمحم نع « ينيبألا دمحم نب ملاسو يبكرلا دمحأ نب لاطب نع <« هيوري

 نع « يناهفصألا ىسوم يبأ نع « يزجسلا راكنوخ نسحلا نب دمحأ
 ٠ س ىب دمحم نع نالا عاص خيشلا نع ‹ اضيأ هيورأو (ح) هفلؤم

 نع « يدايزلا ىيحي نب يلع نع « هللادبع نب دمحم فيرشلا يالوم نع

 نمحرلادبع نب دمحم ريخلا يبأ نع ؛ يلمرلا دمحم نب دمحأ باهشلا
 ‹ رمع يبأ نب ب حالصلا نع « تارفلا نب ب ميحرلادبع زعلا نع « يواخسلا

 يبحن نع « يناقوتلا ديعس يبأ هللا لضف نع « يراخبلا نب رخفلا نع
 . يوغبلا ةنسلا

 : [ فحاصملا باتك امأو ] -0
 (۸۸ / أ ) نب دمحم ريخلا يبأ ىلإ م دقتملا / دنسلاب هيورأف : دوواد يبأ نب ركب يبأل

 نب دمحأ سابعلا يبأ الع رجح نيا ظفاحلا نع « يواخسلا نمحرلادبع

 ميهاربإ نب دمحم انآ « يقرافلا دمحأ نب دمحم نع « يواديوسلا نسحلا
 « ينومرألا رمع نب دمحم انأ « بعالم نب دمحأ نب دوواد انأ ‹ يسدقملا

 رکبوبآ انآ  يزيجما دمحم نب نامثع انآ ‹ ةملسلا نب دمحأ نب دمحم انأ

 . يناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس دواد يبأ نب هللادبع



 ) 2 ( دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح
 ا س

 يدنسلا مامإلل

 : [ قاشعلا عراصم باتك امأو ] 7
 نب دمحأ ريخلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف

 ميهاربإ انأ « راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ نع « يئالعلا ديعس نبا ظفاحلا

 دمحأ نب رفعج هفلؤم نع « ةبتاكلا ةدهش نع « ريخلا نب دومحم نبا
 . جارسلا

 : [  يمألا يبنلا باتك يف ءيضلا حابصملا باتك امأو ] - ٠

 ناميلس نيدلا سيفن ىلإ يراخبلا حيحص يف ةمدقتملا ديناسألاب هيورأف

 نب يلع نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا سمش هفلؤم نع « يولعلا ميهاربإ نبا

 . يراصنألا ةديح نب دمحأ

 : [ حاحصلا ةدنسملا ثيداحألا يف حابصملا امأو ] -4

 دمحم يبأ ظفاحلا هفلؤم ىلإ ماكحألا ةدمع يف رم يذلا دنسلاب هيورأف

 يسدقلا رورس نب يلع نب دحاولادبع نب ينغلا دبع

 عمجلا بيغ غ حاتفم حرش يف دوهشلاو لوقعملا نيب سنإلا حابصم امأو ]- ۱۹

 : [ دوجولاو
 نع ۰ يدنسلا يراصنألا نيسح دمحم خیشلا يمع نع « هيورأف

 ملاس نب هللادبع خيشلا نع < يندلا ريهشلا يفوصلا نامسلا دمحم خيشلا

 يفنحلا دمحم نب دمحأ نع < يلبابلا نيدلا ءالع نبا دمحم نع « يرصبلا

 نبا ظفاحلا نع < يراصنألا ايركز يضاقلا نع < يطيغلا دمحم مجنلا نع

 . هفلوم نع « رجح
 : [ ةملس نب دامح فنصم امأو ] ۰

 يخونتلا قاحسإ يبآ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هیورأف

 نب فلخ مساقلا وبآ انآ  يلع نب رفعج انآ . بلاط يبآ نبا دمحآ نع

 انآ . يبآ ینث باتع نب دمحم نب نمحرلادبع انآ « يسلدنألا كللادبع

 دمحم انآ : الاق قیشر نب دیعسو يعزانقلا ناورم نب نمحرلادبع فرطلاوبآ

 انث زیزعلادبع نب يلع انث دلاخ نب دمحآ انآ ۰ زیزعلا دبع نب ىيحي نبا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح لك 2 (

 يدنسلا مامإلل

 هب انأ و لاق يلع نبا رفعجو (ح) هب ةملس نب دامح ان لاهنم نب جاجح

 ‹ ميعن يبأ نع « دادحلا يلع وبأ انأ « ةزاجإ يفلسلا رهاط وبأ ايلاع اضيأ

 انث فلخ نب نمحرلادبع انأ « ةساد نب قازرلادبع نب دمحم ركبوبأ انأ

 . هب دامح نع « لاهنم نب جاجح

 : [ عيكو فنصم امأو]_ ٠٠١١
 ركب يبأ ىلع تأرق لاق يبأ ينث باتع نبا ىلإ مدقتملا دانسإلاب هيورأف

 ان حاضو نب دمحم ان روبص نب ليعامسإ ان يبيجنلا دمحأ نب نمحرلادبع
 . حارجلا نب عيكو ان ةيواعم نبا ىسوم

 : [ قازرلادبع فنصم امأو ] -

 فيرشلا يالوم نع « هنس نب دمحم نع « حلاص خيشلا نع « هيورأف

 نع « رجح نبا ظفاحلا نع « شامكرأ نب دمحم نع « هلادبع نبا دمحم

 « ريقملا نب نسحلا يبأ نع « ميهاربإ نب سنوي نع < يلضافلا يلع يبأ
 انآ ‹ ةدنم نب هللادبع يبآ مساقلا نع « رصان نب لضفلا يبأ نع

 نب قاحسإ انث يناربطلا مساقلاوبأ انأ « يبكوكلا رمع نب دمحم لضفلاوبأ

 . قازرلادبع انأ « يربدلا ميهاربإ

 ۱ : [ ةبيش يبآ نب ركب يبأ فنصم امأو ]۲

 نب نمحرلادبع نع « میهاربا نب سنوي ىلإ مدقتلا دنسلاب اضیآ هيورأف
 ‹ باتع نب دمحم نب نمحرلادبع انأ « لاوكشب نب مساقلا يبأ نع يکم

 « هيبأ نع < يجابلا هللادبع نب دمحأ رمعوبأ انأ ‹ ربلادبع نب رمعوبأ انأ

 يبأ نب ركب يبأ نع « دلخم نب يقب نع « يربقلا سنوي نب هللادبع نع

 : [ يزوجلا نبا تافنصم امأو ] -4
 .ريسملا داز يف ةمدقتملا ديناسألاب اهيورأف

 : [ يبهذلا ظفاحلا تافنصم امأو ] - ۵
 . ظافحلا ةركذت يف هترکذ يذلا دانسالاب اهيورأف



 ) 7 و ا بسس دباع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ يزملا ظفاحلا تافنصم امأو ] 57
 . لامکلا بیذهت يف مدقتلا دنسلاب اهيورأف

 : [ مزح نب دمحم يبأ تافنصم امأو ]۷

 . هل عادولا ةجح باتك يف مدقتلا دنسلاب اهيورأف

 مامإلا كروف نب نيسحلا نب دمحم نب ركب يبأ تافنصم امأو ] -4
 :[ظعاولا

 نب ميهاربإ نيدلا ناهرب ىلإ يراخبلا حيحص يف مدقتملا دنسلاب اهيورأف
 « هيبأ نع <« يخامشلا روصنم نب ريخلا يبأ نب دمحأ نع « يولعلا رمع

 نع ۰ يلريمحا تنب نباب فرع يعفاشلا هللاةبه نبا يلع نسحلا يبآ نع
 يزاوخلا دمحم نب رابجلادبع نع « ركاسع نبا هللا ةبه نب يلع مساقلا يبأ
 . اهفلؤم نع ۰ يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب يبأ ظفاحلا نع « يقهيبلا

 : [ يربطلا هللادبع نب دمحأ سابعلا يبأ مامإلا تافنصم امأو ] 9
 . هفلؤم ىلإ رشبلا ديس ةريس ةصالخ يف مدقتملا دنسلاب اهيورأف

 : [ ينورزاكلا نسحلا نب روصنم خيشلا تافنصم امأو ] ۰
 « عبيدلا نبا ظفاحلا ىلإ يراخبلا حيحص يف ةروكذملا ديناسألاب اهيورأف

 . فلؤملا نع « يرشانلا هللادبع نب ةزمح ىلعي يبأ نع

 : [ يفنحلا يشرقلا دمحم نب رداقلادبع نيدلا ييحم تافنصم امأو ] ۱
 . ةئيضملا رهاوجلا يف روكذملا دنسلاب اهيورأف

 نب ديسلا دبع نب دومحم دماحملا يبأ نيدلا لامج تافنصم امأو ] ۲

 : [ يريصحلاب فورعلا يراخبلا كلملا دبع نب رصن نب نامثع
 خيشلا يمع نع « اهيورأف : ريصحلا اهيف لمعي ىراخب يف ةلحم ىلإ ةبسن

 دارم دمحم خيشلا هيبأ نع ٠ يدنسلا يراصنألا دارم دمحم نب نيسح دمحم

 يتفم نع <« يدنسلا روفغلادبع نب مشاه دمحم خيشلا نع « بوقعی نبا

 يلع نب نسحاقبلا يبأ خيشلا نع « يقيدصلا رداقلادبع خيشلا ةكم

 نع « يلمرلا دمحأ نب دمحم نع « يشاشقلا دمحأ خيشلا نع « يميجعلا
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 1 يجبنم ا انثلا يبآ نع « تارفلا نب زعلا نع < يراصنألا ايركز يضاقلا

 . اهفلوم نع « يرذنلا ظفاحلا نع « يطايمدلا ظفاحلا نع

 دمحأ نب هللادبع تاكربلا يبأ نيدلا ظفاح مامإلا تافنصم امأو ] 5
 : [ يفسنلا دومحم

 . زنكلا يف روكذملا دنسلاب اهيورأف
 ايضلا نب دمحأ نب دمحم اقبلا يبأ نيدلا ءاهب يضاقلا تافنصم امأو ] - ۶:

 : [ يفنحلا يكملا

 . قيمعلا رحبلا يف روكذملا دنسلاب اهيورأف
 : [ يتاعاسلا يلع نب دمحأ نيدلارفظم ةمالعلا تافنصم امأو ] ۵

 . عيدبلا يف روكذملا دنسلاب اهيورأف
 نب دمحم نب دمحم نيدلا ناهرب لئاضفلا يبأ ةمالعلا تافنصم امأو ] 7

 : [ يفسنلا دمحم

 دمحم خيشلا يمع نع ۰ اهيورأف : ةيفالخلاو ةيمالكلا فيناصتلا بحاص

 نب دمحم نب دمحم نب دمحم خيشلا نع « يراصنألا دارم دمحم نب نيسح

 ءالع نب دمحم نع ۰ يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع « يبرغملا هللادبع

 « يئاجلألا نب رمع نع « يروهجألا دمحم نبا يلع نع « يلبابلا نيدلا

 نب دمحم سمشلا نع < ةيلماكلا مامإ نب دمحم نع ۰ يطويسلا ظفاحلا نع

 ملع نع « يغارملا نيسحلا نب رمع نيزلا نع « يرزجلا دمحم نب دمحم
 . اهفلؤم نع « يلازربلا فسوي نب دمحم نب مساقلا نيدلا

 : [ يباتعلا يراخبلا دمحم نب دمحأ رصن يبأ ةمالعلا تافنصم امأو ] - ٠١

 ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف : دادغب نم يبرغلا بناجلاب ةلحم ةيباتع ىلإ بوسنم
 دمحم نب دمحم نب دمحم نيدلا ناهرب نع < يلازربلاب دمحم نب مساقلا

 . اهفلؤم نع « يفسنلا
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 :[يمورلا يونوقلا فسوي نب دمحم نيدلا سمش مامإلا تافنصم امأو ۸
 . راحبلا ررد يف هتركذ يذلا دنسلاب اهيورأف

 دمحأ نب دمحم نب رمع نيدلا مجن صفح يبأ ةمالعلا تافنصم امأو ] 9
 : [ يفسنلا ليعامسإ نبا

 يراخبلا نبا رخفلا نع « يغارملا نيزلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اهيورأف (4/أ)
 نع « هدلاو نع « يناعمسلا ميركلادبع نب ميحرلادبع رفظملا يبأ نع

 . اهفلؤم
 : [يرودقلا دمحم نب دمحأ نسحلا يبأ مامإلا تافنصم امأو ] - ۰

 . ةيفنحلاو ةيعفاشلا نيب فالخلا يف ديرجتلا يف رم يذلا دنسلاب اهيورأف

 دودوم نب دومحم نب هللادبع نيدلادجم مامإلا تافنصم امأو [-

 : [يدادغبلا

 . رایتخالا يف هتمدق يذلا دنسلاب اهيورأف

 نيسحلا نب دمحم نب دومحم روصنم يبأ مامالا تافنصم امأو ] ۲
 : [ يديرتاملا
 . ةلزتعملا مهو نايب باتك يف هتفلسأ دق يذلا دانسإلاب اهيورأف

 : [ هقفلا يف يكلاملا ديز يبأ نب دمحم يبأ مامإلا تافنصم امأو ] ۲
 . ةيبتعلا بيذهت يف مدقت يذلا دنسلاب اهيورأف : هريغو

 : [يكلاملا باهولادبع يضاقلا تافنصم امأو ] 4

 . فالخلا لئاسم يف فارشالا يف رم يذلا دنسلاب اهيورأف

 : [ يفارقلا مامإلا تافنصم امأو ] ۵

 . ةريخذلا يف روكذملا دنسلاب اهيورأف

 : [ يلبقملا يدهم يبأ تافنصم امأو ] 57
 حلاص خيشلا نع « اهيورأف : هريفو كلام بهذم ىلع ىوتفلا يف دمتعملاك

 نع « هللادبع نب دمحم فيرشلا يالوم نع « ةنس نب دمحم نع « ينالفلا

 نب دمحم نب دمحم نع « يرقملا دمحأ نب ديعس همع نع <« يرقملا دمحأ
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 نع < ديفحلا قوزرم نب دمحأ نب دمحم نع ۰ هیپآ نع ۰ یسنتلا هللادبع

 . اهفلوم نع « بيطخلا
 : [ يكلاملا اباب دمحأ خيشلا تافنصم امأو ] ۷

 . اهفلؤم ىلإ يتآلا دنسلاب اهيورأف
 : [يكلاملا يصفقلا دشار نبا تافنصم امأو ۸

 يالوم نع « ةنس نب دمحم نع « ينالفلا خاص خيشلا نع « اهيورأف

 ۰ اباب دمحأ خیشلا نع ۰ عیغب نب دومحم نب دمحم نب دمحم نع < فيرشلا

 نمحرلادبع نب دمحم نب دمحم هيبأ نع « باطحلا دمحم نب ىيحي نع
 « يرقملا نيدلا فيفع لامجلا نع « نوحرف نبا نع « هيبأ نع « باطحلا
 . اهفلوم نع
 : [باطجلا نمحرلادبع نب دمحم ةمالعلا تافنصم امأو 1-9

 . هيبأ ىلإ اقباس روكذملا دنسلاب اهيورأف
 : [يروهجألا مامإلا تافنصم امأو ]- ١

 يالوم نع « ةنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع « اهيورأف

 . اهفلوم نع « فيرشلا
 : [ يلازغلا مامالا تافنصم امأو ]۱

 . نيدلا مولع ءايحإ يف ةروكذملا ديناسألاب اهیورأف

 دمحم نب يلع نسحلا يبأ نيدلا نيز ةمالعلا ذاتسألا تافنصم امأو ]1 ۳

 : [يناجرجلا نيسحلا نب يلع نبا
 حرش يف روكذملا دنسلاب اهيورأف : هرس سدق يفنحلا فيرش ديسلاب ريهشلا

 . فقاوملا

 نب دمحم نب دعسأ نب دمحم نيدلا لالج ققحملا ذاتسألا تافنصم امأو - ۲
 : [يناودلا يقيدصلا يلع نب ميحرلادبع

 بوقعي نب دارم دمحم نب نيسح دمحم خيشلا يمع نع « اهيورأف
 . « يدنسلا روفغلادبع نب مشاه دمحم خيشلا هيبأ نع « يدنسلا يراصنألا
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 نع < يميجعلا نسح خیشلا نع <« يفنحلا رداقلادبع ةكم يتفم نع

 نب نمحرلادبع نع « يوانشلا بهاوملا يبأ نع ۰ يشاشقلا دمحأ خيشلا

 نب زيزعلادبع نب هللاراج همع نع <« ‹ يكملا دهف نب زيزعلادبع نب رداقلادبع

 يولعلا ليعامسإ نبا ميهاربإ نيدلا ناهرب نب ليعامسإ نع ۰ يكملا دهف

 هللادبع نيدلا رون ديسلا نب نمحرلادبع نع < يديبزلا يناندعلا يكعلا

 . يناودلا لالجلا هخيش نع « يعفاشلا يجيألا انأ « ينسحلا انأ < ينيسحلا

 بطلاو مكحلا يف انيس نب يلع يبأ سيئرلا / خيشلا تافنصم امأو ]- ۱۰۴4 (۸۹/ب)

 : [قطنملاو
 . نوناقلا يف هترکذ يذلا دنسلاب اهيورأف

 نیدلا ماظن نب نمحرلادبع نیدلارون ققحلا فراعلا تافلصم امآو ] - 140

 : ] ًامظنو ًارثن ةيسرافلاو ةيبرعلاب فوصتلاو وحنلا يف يماجلا دمحأ

 . صوصفلا حرش يف روكذملا دنسلاب اهيورأف
 :[ينيئارفسالا هاش برع نب ميهاربإ نيدلا ماصع النم تافنصم امأو ]57

 دمحم هيبأ نع ‹ يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع « اهيورأف
 « يدنسلا مشاه دمحم خيشلا نع « يدنسلا يراصنألا بوقعي نبا دارم

 ‹ يميجعلا نسح خيشلا نع « يقيدصلا رداقلادبع خيشلا ةكم يتفم نع

 هدلاو نع < ‹ يكملا يربطلا رداقلادبع نبا نيدباعلا نيز ماقملا مامإ نع

 نيدلا لامج نع « يكملا يربطلا مركم نب ىيحي نب دمحم نب رداقلادبع
 5 ينيئارفسإلا ميهاربإ نب نيدلا ماصع نب ليعامسإ نيدلاردص نب دمحم

 . اهفلؤم نع « هاشداب نيمأ دمحم ديسلا نع

 قيدصلا رمع نيدلا بيطخ نب دمحم نيدلارخف تافنصم امأو ] ۷

 : [يزارلا
 ناميلس نيدلا سيفن ىلإ يراخبلا حيحص يف ةمدقتملا ديناسألاب اهيورأف

 « يدابأ زوريفلا نيدلا دجم نع « يولعلا رمع نب ميهاربإ نيدلا ناهرب نبا
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 هللادبع نب دمحم ركب يبأ يضاقلا نع « ينيوزقلا يلع نبا رمع نع
 . نيدلا رخف مامإلا نع < « يوربلا ركب يبأ نب دمحم نع « ينازاتفتلا

 : [ يرارلا دمحم نب دومحم نيدلا بطق تافنصم امأو ]- 4
 هنم ًاتكاس ناك رخآ بطق نع . هل ًازييمت يناتحتلا بطقلاب فورعملا قشمد ليزن

 نيدلا ماصع النم تافنصم يف مدقتل دنسلاب اهیورأف : ةيرهاظلا ةسردملا ىلعأب
 بهاولا يبأ نع « يشاشقلا دمحأ خیشلا نع « يميجعلا نسح خيشلا ىلإ
 دمحأ نب دوم دلا ردي نع « يوانشلا سودقلادبع نب يلع نب دمحآ

 . يزارلا بطقلا نع « يباتعلا
 : [يچيألا دمحأ نب نمحرلادبع نیدلادضع يضاقلا تافنصم امأو ] 9

 نب دمحم خيشلا هيبأ نع ٠ ‹ يجاجزملا فسوي خيشلا نع < ‹ اهيورأف

 ‹ فيرش دمحم نع « يدركلا ميهاربإ خيشلا نع < ‹ يجاجزملا نيدلا ءالع

 نع < يكملا رجح نب دمحأ خيشلا نع < يمكحلا يلع نب دمحم نع

 نب دمحم نب ىيحي نع « يموزخلا دمحأ نب دمحم نع « يطويسلا لالجلا
 نع « يراخبلا حراش ينامركلا يلع نب فسوي نب دمحم هيبأ نع « فسوي
 . نيدلادضع يضاقلا
 دمحم يبأ نب كلملادبع يلاعملا يبأ نيمرحلا مامإ تافنصم امأو - ۰

 : [ينيوجلا يروباسينلا هللادبع
 دمحأ خيشلا نع « يدركلا ميهاربإ خيشلا ىلإ روكذملا دنسلاب اهيورأف

 يضاقلا نع < « يلمرلا ةزمح نب دمحأ نب دمحم سمشلا نع « ىشاشقلا

 « يندملا مث ينامثعلا ركب يبأ نب دمحم حتفلا يبأ نع « يراصنألا ايركز
 مئادلادبع نب دمحأ نع < « يزغلا كرابملا نب نمحرلادبع جرفلا يبأ نع

 هللادبع يبأ مرحلا هقف نع < ينارحلا يلع نبا دمحم هللادبعوبأ انأ « يسدقلا

 . اهفلوم نع « يوارفلا لضفلا نب دمحم
 [فوصتلا يف هللا ءاطع نبا تافنصم امأو ] - ۵۱

 . ریبدتلا طاقسإ يف ريونتلا يف روكذملا دنسلاب اهيورأف
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 دمحم نب ليعامسإ ءادشلا يبأ ةمالعلا هيقفلا تافنصم امأو ]۲
 :[يمرضحلا

 ميهاربإ نيدلا ناهرب ىلإ يراخبلا حيحص يف ةمدقتملا ديناسألاب اهيورأف

 . اهعاونأ فالتخا ىلع ديناسألا

 دادرلا ركب يبأ نب دمحأ نيدلا باهش ةمالعلا تافنصم امأو ]۲
 :[يفوصلا

 نع « يولعلا رمع نب ميهاربإ ظفاحلا ىلإ ةمدقتملا ديناسألاب اهيورأف

 نع « هيبأ نع « يتربجلا قيدصلا نب ليعامسإ نب فورعلا خيشلا
 /.اهفلؤم )٩۱/۷(

 : [يعفايلا دعسأ نب هللادبع خيشلا تافنصم امأو ]4
 دجم يضاقلا نع « دادرلا ركب يبأ نب دمحأ ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف

 یغرولا ةمالس نب دمحنو یزاریشلا ىقيدصلا بوقعي نب دمحم نيدلا

 ۱ . یعفایلا دعسأ نب هلادبع نع « امهالک يفوصلا

 حلاص نب رداقلادبع خيشلا نيدلا يحم بطقلا تافنصم امأو 1 0

 : [يناليجلا
 . نيبلاطلا ةينغ يف روكذملا دنسلاب اهيورأف

 : [يونوقلا قاحسإ نب دمحم نيدلاردص تافنصم امأو - ۲

 نسح خيشلا ىلإ نيدلا ماصع النم تافنصم يف مدقتملا دانسإلاب اهيورأف

 نع « يلمرلا سمشلا نع « يشاشقلا دمحأ خيشلا نع « يميجعلا

 رمع نب نمحرلادبع دنسملا نع « رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا
 نب ناميلس نع « يومحلا ملسملا ليعامسإ نب دمحم نب رمع نع « ينانفلا

 . اهفلؤم نع « يناسملتلا يلع
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 : [يسرافلا يلع يبأ تافنصم امأو]- ۱۷

 يالوم نع « ةنس نب دمحم نع ۰ ينالفلا حلاص خیشلا نع « اهیوراف
 رمع جارسلا نع ٠ يروهجألا يلع خیشلا نع « هللادبع نب دمحم فيرشلا

 نع « يبلحلا لبقم نب دمحم نع , « يطويسلا ظفاحلا نع < « يئاجلألا نبا

 لمع صح يبأ نع « يراخبلا نبا رخفلا نع < ‹ رمع يبا نع « حالصلا

 نع « يرهوجلا دمحم يبأ نع « يراصنألا ركب يبأ نع « دزربط نبا

 . اهفلؤم
 : [ ماشه نبا تافنصم امأو ] 4

 « رجح نبا ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف

 . اهفلؤم هيبأ نع « فلؤملا نبا نيدلا بحم نع

 : [يرهزألا دلاخ تافنصم امأو ]. 4

 دمحم سمشلا نع « يروهجألا يلع خيشلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اهيورأف

 . اهفلؤم نع < دمحأ باهشلا هيبأ نع « يلمرلا

 : [يسلدنألا فسوي نب دمحأ ريصبلا تافنصم امأو ] ۱۰۰

 « دهف نبا نیدلا يقت نع < يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف

 . فلؤملا نع « ةريهظ نبا نع

 : [ رباج نب دمحأ نب دمحم ىمعألا تافنصم امأو ] ۱

 . اهفلؤم نع « ةريهظ نبا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف

 : [ وحنلاو هقفلاو دئاقعلا يف يناقللا ميهاربإ خيشلا تافنصم امأو ] 57

 يالوم نع < ةنس نب دمحم نع < ينالفلا اص خيشلا نع < اهيورأف

 .اهفلؤم نع < « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « فيرشلا

 اس يبآ نبال حيرلاو دراو دعرلاو رطلا بانك امأو ]- ۲

 دب ىلع نب دمحأ سابا ين نع < نجح نبا ظفاحلا نم « يطويسل



 ) 2 )ر ل دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 انأ « نومأملا نب دمصلادبع نب قلاخلادبع انأ « ذزربط نب دمحم نب رمع انأ

 نب يلع وبأ انأ « نارشب نب نيسحلاوبأ انأ « يراصنألا دمحأ نب مالسلادبع

 . ايندلا ىبأ نبا نع « ناوفص
 : [يناقوتلل نيلهألا ةرشاعم باتك امأو ] .-4

 يبهذلا نبا ةريره يبأ نع ۰ رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف
 وبأ انأ « ينيفريصلا قاحسإ وبآ انأ . يزاريشلا دمحم نب دمحم رصن وبأ انأ

 دمحم نب يدابلادبع ةبورعوبأ انأ < يواهرلا هللادبع نب رداقلادبع دمحم

 نب دمحم نب دمحأ نب دمحم رمعوبأ ان ديعس نب دمحأ دماحوبأ انأ « يبأ

 . يناقوتلا ناميلس

 : [ ايندلا يبأ نبال مالكلا ضيراعم باتك امأو ] 3۵
 « رفس ديعس دمحم خیشلا نع ۰ يا شا نع ‹ هيورأف

 م نیدل ع دج ع و يابطل رک ب یی نعت ينبلا(*:/ب)

 يبأ نع « يغارملا نيسحلا نب ركب يبأ نيدلا نيز نع «يربطلا دمحم

 كرابملا انأ  بوقعی نب دمحأ نع « راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ سابعلا
 انآ « يراشعلا بلاطوبآ انآ « سراف نب عاجش انأ . رضخ نب يلع نبا
 . ايندلا يبا نبا انآ . تباث نب رمع

 : [يذابالكلل رابخألا يناعم باتک امأو - ۲7

 نع ۰ يراصنألا دارم دمحم نب نيسح دمحم خیشلا يمع نع « هيورأف

 « يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع « يبرغملا هللادبع نب دمحم نبا دمحم

 يريرحنلا دمحم نب هللادبع نب نيزلا نع « یلبابلا نيدلاءالع نب دمحم نع

 نع « ايركز يضاقلا هيبأ نع « ايركز نب فسوي لامجلا نع « يفنحا

 نب ميحرلادبع رفظملا يبأ نع « ركاسع نب هللاةبه نب دمحأ انأ « هدج نع



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سس( 3 (

 يدنسلا مامإلل

 دمحم العلا وبأ انآ ‹ يدنكيبلا يلع نب نامثع انأ « يناعمسلا نب دعس يبأ

 . يذابالكلا قاحسإ نب دمحم ركب وبأ انأ

 : [ يوغبلا دمحمو يبأ ريسفت ليزنتلا ملاعم امأو 1-7
 ميهاربإ نيدلا ناهرب ىلإ يراخبلا حيحص يف ةمدقتملا ديناسألاب هيورأف

 نع « يخامشلا روصنم نبريخلا يبأ نب دمحأ نع « يولعلا رمع نبا

 ينميلا فيصلا يبأ نب ليعامسإ نب دمحم انأ ؛ ىمرضحلا ليعامسإ نب دمحم
 نب نيسحلا دمحوبآ هفلؤم انأ « يناهفصألا ىسيع نبا ركب ىبأ نب دمحم نع
 هللا عتم ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا نع « هيورأو (ح) يوغبلا دوعسم

 دمحأ خيشلا نع « يدركلا نسح نب ميهاربإ خيشلا نع « هليقع نبا

 ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا نع « يلمرلا دمحأ نب دمحم نع « يشاشقلا

 خاص خيشلا نع < هیورآو (ح) رمع يبآ نبا حالصلا نع ‹ رجح نبا

 هللادبع نب دمحم فيرشلا يالوم نع « هنس نب دمحم نع « ىنالفلا

 نيدلازع ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا نع « يئاجلألا رمع نع « هتزاجاب

 نب رخفلا نع « رمع يبأ نب حالصلا نع « يفنحلا تارفلا نب ميحرلادبع

 فسوي نساحا وبأ انأ « يزاريشلا نب رصن يبأ نع « يبهذلا نب ةريره يبأ
 ‹ هدفحب فورعلا يراطعلا دعسأ نب دمحم روصنم وبأ نأ دادش نب عفار نبا

 . هفلوم انا

 : [ ةبيتق نب دمحم يبأل نآرقلا يناعم باتك امأو - ۸
 يلع نع « هللادبع نب دمحم فیرشلا يالوم ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف

 حتفلا يبأ نع < ايركز يضاقلا نع « يلمرلا سمشلا نع « يروهجألا



 ) 2 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 « ريقملا نب نسحلا يبآ نع « قاحسإ يبأ نب سنوي نع « يزغلا كرابم نبا
 ديعس نب ماشه انأ , يديمحلا هللادبع يبأ نع « رصان نب لضفلا يبأ نع

 انأ « يضاقلا مهرد يبأ نب ىسيع نب فلخ مزحلا وبآ انأ « نوحتف يريخلا

 نع « غبصإ نب مساق نع « ةيطوغلا نب زيزعلادبع نب رمع نب دمحم
 . يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللادبع
 : [ جاجزلا قاحسإ يبأل نآرقلا يناعم باتك امأو ] - 04

 نب رمع نع « يروهجألا يلع خيشلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف

 نع « ينيقلبلا حلاص نيدلا ملع نع « يطويسلا ظفاحلا نع « يئاجلألا

 نب دمحم نب رمع انآ « يزلا جاجحلا يبأ ظفاحلا نع «يخونتلا قاحسإ يبأ
 نب يلع نب هللاديبع انأ « يدنكلا نميلا وبأ نأ نورصع يبأ نب دعس يبأ

 دمحم / العلا وبأ يضاقلا انأ « بويأ نب نيسحلا نب يلع انأ « يرقملا دمحأ )
 يسرافلا رافغلادبع نب دمحأ نب ب نسحلا انآ « يطسولا بوقعی نب يلع نبا

 . جاجزلا يرسلا نب ميهاربإ قاحسإ يبأ نع ۰ يوحنلا
 : [ ارفلا دايز نب ىيحي ايركز يبأل نآرقلا يناعم باتك امأو ] - ۷۰

 ‹ رجح نبا ظفاحلا نع « ىطويسلا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف

 انأ « ةزمح نب ناميلس انأ « ةمادق نب ديمحلادبع نب ركب يبأ نب دمحأ نع

 روصنم نب دمحأ نب رمع انأ « يرويندلا نسحلا يبأ نب مرك نب رمع
 يفريصلا ىسوم نب دمحم انآ « هيوكمس نب هللادبع نب هللادبع انأ « رافصلا

 . ارفلا انث يرمسلا مهجلا نب دمحم ان مصألا بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انأ

 : [ ساحنلا نب رفعج يبأل نآرقلا يناعم بانک امأو - ١
 يخونتلا قاحسإ يبأ نع ۰ رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 نب دمحم نع « يلع نب رفعج نع « راجحلا بلاط يبأ نبا دمحأ نع
 ءو رفعج لاق باتك نب دمحم نب نمحرلادبع نع « يمرضحلا نمحرلادبع
 نب ناورم وبأ انآ « بتعم نب دمحم نب دمحم نب سنوي نع « يفلسلا انأ
 . ساحنلا رفعج وبآ انأ « يكم انأ « جارس



 دباعدمعم دیناسا نم دراشلارصح سا

 يدنسلا مامإلل

 : [ يبارعألا نب ديعس يبأل تالماعملاو دهزلا يناعم باتك امأو ] - ۲

 « دودوم نب يلع نع « يخونتلا قاحسإ يبأ ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف
 دحاولادبع نب نمحرلاةبه دعسألا ىبأ نع « بجنأ نب قلاخلادبع ايضلا انأ
 نب فسوي نب هللادبع نع « قاقدلا يلع يبأ ذاتسألا تنب ةمطاف هتدج نع
 . يبارعألا نب دايز نب دمحم نب دمحأ ديعس وبأ انأ « هيوماب
 : [ يباطخلل دوواد يبأ ننس حرش ملاعملا باتك امأو ] - ۱۰۷

 « رفس ديعس دمحم خیشلا نع « ينالفلا اص خیشلا نع , هيورأف

 ۰ يرصبلا ملاس نب هللادبع خیشلا نع <« يدنسلا تايح دمحم خيشلا نع

 رونلا نع « يروهجألا ىلع خيشلا نع « يرفعجلا ىسيع خيشلا نع
 قاحسإ يبأ نع « ينيقلبلا لاص نع . يطويسلا لالجلا نع « يفارقلا.

 ينادمبلا يلع نب رفعج نع « راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ نع ۰ يخونتلا
 رصن يبأ نع « ناتسربط ةاضق يضاق يربطلا نساح لا يبآ نع يفلسلا نع

 . هفلؤم نع « يخلبلا
 دمحم نب رفعجل بارشلاو ماعطلا ريثكتو تازجعملا باتك امأو ] 4

 : [يبايرفلا
 يبأ نب دمحأ نع « يخونتلا قاحسإ يبأ ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف

 انأ « فسوي نب نيسحلا انأ « قازرلادبع نب رصن نع « راجحلا بلاط
 تايزلا دمحم نب رمع انأ . يرهوجلا يلع نب نسحلا انأ فسوي نب بلاطوبأ
 . يبايرفلا رفعج انأ
 : [يناربطلا دمحأ نب ناميلس مساقلا يبأ ظفاحلل رببكلا مجعلا امأو ]- ۵

 ىبحي نب نامیلس نب نمحرلادبع دیسلا فراعلا هللا يلو نع « هيورأف
 دمحم نب دمحأ ديسلا نع « هدلاو نع « لدهألا لوبقم نب رمع نبا
 خيشلا نع « يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع « لدهألا لوبقم فيرش
 نع ۰ يزغلا ردبلا هدلاو نع ۰ يزغلا مجنلا نع ۰ يقشمدلا يبتكملا دمحم

 اجنملا تنب ةمطاف نع « رجح نبا ظفاحلا نع < يراصنألا ايركز يضاقلا



 ) 2 )ر دباع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ةمطاف نع « ينالدصلا رفعجوبآ انآ « ایضلا نأ ةزمح نب نامیلس نع

 .یناربطلا انآ « ةذير نب هللادبع نب دمحم رکبوبآ انأ « ةينادزوجلا هللادبع تنب

 ۱ : [ ریغصلاو طسوألا مجعلا امأو ۷۲
 وبآ انآ « ینالدیصلا رفعج ىبأ ىلإ روکذلا دانسالاب اهيورأف : ًاضيأ هل

 ۱ ۱ . يناربطلا انآ « ميعنوبأ انآ « دادحلا يلع
 : [ يوغبلل ةباحصلا مجعم امأو ] ۷

 دمحم نع « يدنسلا يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع « هيورأف

 يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع « يبرغملا هللادبع نب دمحم نب دمحم نبا

 نع « ظعاولا يزاجح دمحم نع « ىلبابلا نيدلاءالع نبا دمحم نع

 نيدلا ملع نع « يطويسلا ظفاحلا نع « ينارعشلا باهولادبع خيشلا
 انأ « يزلا جاجحلا يبآ نع « يخونتلا قاحسإ يبأ نع « ينيقلبلا حلاص

 مالسلادبع نبا نسحلاوبأ انآ « يدنكلا نميلاوبأ انأ  رمع يبأ نب دمحم وبآ

 مساقلاوبأ انأ « حارجلا نب يلع نب ىسيع انآ « روقنلا نب نيسحلاوبأ انأ

 . يوغبلا زيزعلادبع نب دمحم نب هللادبع
 : [ عناق نب نيسحلا يبأ مجعم امأو ] ۸

 « رجح نبا ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ روكذملا دنسلاب هيورأف

 نب ىسيع نع « ةزمح نب ناميلس نع ۰ دجنا يبأ نب يلع نسحلا يبأ نع
 انأ « فالعلا دمحم / نب يلع انآ « يفلسلا انأ « يمخللا زیزعلادبع (۱٩/ب)

 . عناق نبا انآ « رمع نب دمحأ نب يلع يمامحلا

 : [ هللادبع يبأ مكاحلا مجعم امأو ] 09

 ركب يبأ نع « دجملا يبآ نب يلع نسحلا يبأ ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 حوروبأ انأ « ينغلا دبع ظفاحلا نب دمحم حتفلا يبأ نع « فرشم نبا

 ركب وبأ انأ « يناجرجلا ديعس يبأ نب ميمت انأ ؛ يورهلا دمحم نب زعلادبع

 . يبضلا هللادبع نب دمحم هللادبع وبآ مكاحلا انأ « يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح 3 (

 يدنسلا مامإلل

 : [ يناعمسلا نب دعس يبأل رّبحملا مجعملا امأو ] ۰
 نب لضفلا نع , دجملا يبأ نب نسحلا يبأ ىلإ مدقتلا دنسلاب اضيأ هيورأف

 ةزاجإ هفلؤم نع « يمخللا زیزعلادبع نب ىسيع نع « يسدقلا رهاط يبأ

 . هنع ثدح نم رخآ وهو
 : [ يلصوملا ىلعي يبأ مجعم امأو ] ١

 ديسلا نع « هيبأ نع < ماجبلا ناميلس نب دمحأ ديسلا نع « هيورأف

 باهشلا نع ۰ يميجعلا نسح خيشلا نع ‹ لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي
 ظفاحلا نع < يمقلعلا ناهربلا نع < ‹«افشلا حراش يجافخلا دمحأ

 دمحم نع < يقارعلا نيدلا نيز نع < ‹ رجح نبا ظفاحلا نع « يطويسلا

 ديؤملا نع « يجردلا نب ليعامسإ نب ميهاربإ انآ ۰ زابخلا نب ليعامسإ نبا
 يلع نب دمحم نب ميهاربإ انأ « اجرلا يبأ نب ديعس انآ « ميحرلادبع نبا
 انأ  يرقلا نب مصاع نب يلع نب ميهاربإ نب دمحم ركبوبأ انآ « يئاسكلا

 . يلصوملا ىنثملا نب يلع نب دمحأ ىلعيوبأ
 : [ يبارعألا نب ديعس يبأ مجعم امأو ]- 1۸۲

 يبهذلا نب ةريره يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف
 هللادبع انأ « حابصلا نب یبحی نب نسحلا نع « دعس نب دمحم نب یی انآ

 انأ « ىعلخلا نسحلا نب ىلع نسحلاوبأ انأ . يدعسلا ريدغ نب ةعافر نبا
 نب دايز نب دمحم نب دمحأ ديعس وبأ انأ ۰ ساحنلا نب رمع نب نمحرلادبع
 يبارعألا

 : [ يرقملا نبا مجعم امأو ] - ١
 نب دمحأ خيشلا نع ۰ يجاجزملا فسوي خيشلا نع ‹ هيورأف

 خيشلا نع < يوللا دمحأ خيشلا نع < ‹ يرصملا يلوبشألا نمحرلادبع

 ‹ يرصلا يلوبشألا نمحرلادبع نب دمحأ خيشلا نع « يجاجزملا فسوي
 دمحم نع « يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع « ‹ يوللا دمحأ خيشلا نع

 نب فسوي نع « يدايزلا ىيحي نب يلع رونلا نع « يلبابلا نيدلا ءالع نبا



 يدنسلا مامإلل

 نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا نع « ينويمرألا هللادبع

 ؛ يبلحلا ميركلادبع نيدلا بطق نع < ؛ يزغلا نب نمحرلادبع جرفلا يبأ

 انأ « اجرلا يبأ نب ديعس انأ « ميحرلادبع نبا ديؤملا انأ « ةيماش انأ

 . يرقملا نبا انآ « يفقثلا دومحم نبا دمحأ رهاط وبأو نيسحلا نب روصنم

 : [ عيمج نبا مجعم امأو ] ۶6

 نسحلا يبأ ظفاحلا نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 يبأ نع نع « دئاوزلا عمجم بحاص يمثيبلا ناميلس نب ركب يبأ نبا يلع

 نب دمحم نب ملسملا انأ « زابخلا نب ميهاربإ نب ليعامسإ نبا دمحم هللادبع

 يلع نسحلا وبأ انأ « يناتسرخلا دمحم نب دمصلادبع مساقلا وبآ انأ « نالع

 وبأ انآ « بالط نب دمحأ نب نيسحلا رصن وبأ انأ « يملسلا ملسملا نبا

 . يناسغلا عيمج نب دمحأ نب دمحم نيسحلا

 : [ يفلسلا رهاط يبأ ظفاحلل رفسلا مجعم امأو ] - ۵
 يالوم نع « هنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع « هيورأف

 نب دمحأ نب دمحم مجنلا نع « يروهنسلا ملاس خيشلا نع « فيرشلا

 يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا نع « يطيغلا يلع
 نب نامثع انآ « يبطاشلا ىيحي نب يلع نسحلا يبأ نع «يخونتلا قاحسإ

 . يفلسلا انأ « هفارقلا بيطخ نباب فورعملا نمحرلادبع نب يلع

 ۱ : [ يرذنلا يكزلل مجرتملا مجعلا امأو ]1 5
 يبآ نب دمحم حتفلا يبأ نع « ايركز يضاقلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف

 كرابم نب دمحأ نب نمحرلادبع جرفلا يبأ نع « يندملا مث ينامثعلا ركب

 يكزلا نع / « ينتخلا نيسح نب رمع نب فسوي نساحا يبأ نع « يزغلا( )
 . يرذنملا يوقلادبع ميظعلادبع



 دباع دمحم دیناس نم دراشلا رصح سر

 يدنسلا مامإلل

 : [ ظفاحلا ليلخ نب فسوي مجعم امأو ]- ۷
 نع « رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 بنيز نع « يقرافلا نامثع نب دمحأ نب دمحم نب نمحرلادبع نب دمحم
 . ظفاحلا ليلخ نب فسوي نع « لامكلا تنب

 : [ راطعلا ديشرلل مكحملا مجعملا امأو ] ۸
 « يزغلا نب جرفلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 . هفلؤم نع « شيرق نب ليعامسإ نب يلع نسحلا يبأ نع
 : [ بيجنلا مجعم امأو ]۹

 « يرهزألا يلاعملا يبآ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 نب فيطللادبع بيجنلا نع « ةيجاهنصلا رمع نب يلع تنب ةشئاع نع
 ينارحلا معنملادبع

 : [ يسدقملا مجعم امأو ] ۰
 نب دمحم ردبلا نع ۰ يرهزألا يلاعلا يبأ ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 دحاولادبع نب ميهاربإ نب دمحم ركب يبأ نع « يقرافلا دلاخ نب دمحأ
 . يسدقلا

 : [ يلبنحلا يضاقلل يلعلا مجعلا امأو ]- ۱
 يبأ خیشلا نع ۰ يراصنألا نيسح دمحم خیشلا يمع نع « هيورأف

 نع « يدنسلا تايح دمحم خيشلا نع ‹ يدنسلا قداص دمحم نب نسحلا

 ‹ يكلاملا يبرغملا دمحم نب كلملادبع نع < « يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا

 يلع نب هللادبع دمحم يبأ نع <« « يشكارملا ديعس نب دمحم هللادبع يبأ نع

 نع « راصقلاب ريهشلا مساق نبا دمحم هللادبع يبأ نع ‹ ينسحلا رهاط نبا

 نب نمحرلادبع ديز يبأ مامإلا نع ۰ يدنجلا هللادبع نب ناوضر معنلا يبأ
 « ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا نع « يدنشقلقلا نع « يمصاعلا نيقس

 نع « ةزمح نب ناميلس نع « اجنملا نب دمحأ نب دمحم تنب ةمطاف نع



 ی عدم دیس درشارس
 يدنسلا مام الت

 : [ يسوبدلا مجعلا امأو ] ۲

 مأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ءازجا ةتس يضوهو

 . هفلؤم نم اهعامسب يعرذألا دمحأ تنب ميرم ىسيع

 : [ يبهذلل ريبكلا مجعملا امأو ]۳
 قاحسإ يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اضيأ هيورأف

 . یبهذلا انأ : الاق ىبهذلا نب ةريره ىبأو ىخونتلا

 ١ : [ فيطللا مجعلا امأو ] 4
 دامعلا نع ‹ رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اضيأ هيورأف : ًاضيأ هل

 . يبهذلا ىلع هل هعامسب يسدقلا زعلا نب ميهاربإ نب ركب يبأ

 ۱ : [ يكبسلا مجعم امأو ] 0۵

 نبا ظفاحلا ىلإ روکذلا دنسلاب اضیآ هيورأف : كلملا نب نیسحلا يبأ جيرخت

 يفاكلادبع نب يلع نسحلا يبأ نيدلا يقت خيشلا تنب ةراس نع « رجح

 . هفلؤم نم اهعامسب يكبسلا
 : [ هدنم نب هللادبع يبأل ةباحصلا ةفرعم باتك امأو ] ۲

 تنب ةجيدخ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب اضيأ هيورأف

 وبأ انأ « ركاسع نب رفظم نب مساقلا نع « ناطلس نب قاحسإ نب ميهاربإ
 رمع نب دمحأ نب دمحم ريخلا وبأ انأ , هدنم نب ميهاربإ نب دومحم افولا

 نب قاحسإ نب دمحم هللادبع يبأ نب باهولادبعو رمع وبأ انأ « نابغابلا
 ۱ .هب ىبأ انأ « هدنم نب ىيحي نب دمحم

 : [ ثيدحلا مولع ةفرعم باتك امأو ] - ۷

 ديناسألاب هيورأف : يروزرهشلا نمحرلا دبع حالصلا نب نامثعو رمع يبأ خيشلل
 «يجرشلا نيزلا انأ « عبيدلا نبا ظفاحلا ىلإ يراخبلا حيحص يف ةمدقتملا

 دمحأ باهشلا نع <« هيبأ نع « يولعلا رمع نب ميهاربإ نب ناميلس نع
 نب دمحم نيدلا لامج نع ۰ هيبأ نع « يخامشلا روصنم نبا ريخلا يبأ نبا

 « يسيلفتلا يلع نب دمحم نب كرابلا يضاقلا نع « يلشفلا يلع نب ميهاربإ



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سر

 يدنسلا مامإلل

 نع « يطويسلا نع , هیوری ًاضيأ عبیدلا نباو (ح) حالصلا نبا نع
 ربا يب يلع نب رمع نب هللدبع يلاعملا يبأ نج ؛ رجح نیا ظفاحلا
 دمحأ نبا دمحم انأ : لوألا لاق دجملا / يبأ نب يلع نسحلا يبأو يوالحلا
 لاقو حالصلا نب انأ « نيزر نبا نيسحلا نب دمحم انأ « يقرافلا دلاخ نبا
 ورمع وبأ انأ « راتهملا نب هللادبع نب فسوي نب دمحم هللادبعوبأ انأ : يناثلا

 . حالصلا نبا
 : [ يرزاملل ملسم حرش يف ملعملا امأو ] - ۱۹۸

 يبآ هفلوم نع < ۰ ضایع يضاقلا ىلإ افشلا يف مدقتلا دنسلاب هيورأف
 . يرزالا هللادبع

 باهولادبع يضاقلل ةنيدملا ملاع بهذم سيردتل ةنوعملا باتك امأو ]- ۹
 : [ يكلاملا

 . هتافنصم يف هدنس رم دقف

 : [ ةبقع نب ىسول يزاغملا بانک امأو 1-1

 خيشلا نع « يجاجزلا نيدلا ءالع نب فسوی خیشلا نع « هيورأف
 نبدمحم نع « بیطلا نب دمحم نع « كدح لیلخ نب رداقلادبع

 رداقلادبع تاکربلا يبآ خویشلا خيش هدج نع « رداقلادبع نب نمحرلادبع

 فسوی نب دمحم نب فسوی نساحا يبأ نع ۰ يسافلا فسوي نب يلع نبا
 دمحم يبأ نع « يسونتلا فورخ لضفلا يبأ نب دمحم نع « يسافلا
 نب قحلادبع فرشلا نع « نيقسب ريهشلا يمصاعلا يلع نب نمحرلادبع
 ‹ هيقفلا ركب يبأ نب دمحأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع < ‹ يطابنسلا دمحم

 يرهوجلا نيكتاب نب نسحلا يبأ نب ليعامسإ نع « ةزمح نب نامیلس نع
 « ينالقابلا نسحلا نب دمحأ رهاط وبآ انأ  برقلا نب دمحأ ركب يبأ نع
 يلعملا نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ انأ « بيعش نب مساقلا نب ةزمح انأ
 نب دمح ان رذنملا نب ميهاربإ ان يمرخلا هيوجنز نب دمحأ انأ ‹ يرسوسلا
 . هللا همحر ةبقع نب ىسومان حيلف

 ر)



 ( سس دام دم دی دوش رس
 سا

 يدنسلا مامإلل

 ١- 1يزاغملا باتک امأو [ :
 رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسالاب هيورأف : دلجم يف دباع نب دمحل ‹

 نیدلا سمش نع < يقشمدلا يلع نب دمحم نب رداقلادبع دمحم يبآ نع

 نب نسحلا انأ « نادبع نب رضخلا نب نمحرلادبع نب رضخلا نع « يبهذلا

 نب دمحم نب يلع مساقلا وبأ انا « يدج انأ « نسحلا نب نيسحلا نب ىلع

 « يبهذلا نب ةريره يبأ نع « اضيأ هيوري رجح نبا ظفاحلا (ح) ءالعلا يبأ

 ركاسع نبا مساقلا يبأ ظفاحلا نع « هذج نع <« يزاريشلا رصن یبآ نع

 انآ ‹ مساقلاوبآ انآ : الاق نادبع نب رصخلاو يضرفلا نسحلا وب انآ

 يبا نب بوقعی نب يلع مساقلا وبا ان رصن يبآ نب نامشع نب نمحرلادبع

 . دباع نب دمحم ان يرسبلا نب ميهاربإ نب دمحآ كللادبع وبآ ان بقعلا

 : [ قاحسإ نبال يزاغملا باتک امأو 7-۲

 نسح خیشلا نع « يجاجزلا نیدلا ءالع نب دمحم هيبأ نع « يجاجزلا

 ظفاحلا نع < ينارعشلا باهولادبع خيشلا نع <« يوانشلا يلع خيشلا

 اولاق يخونتلا قاحسإ يبأو غياصلا نب هللادبع نب دمحأ رسيلا يبأو قحادبع

 انأ « روقنلا نب دمحم نب دمحأ نسحلا وبأ انأ « يدنقرمسلا رمع نب دمحأ

 نع « ريكب نب سنوي انث یدراطعلا رابجلادبع نب دمحأ انأ « سونيلاجلا

 « اهيورأف [ هنع يئاكبلا ليفطلا نب هللادبع نع « دايز ]ةياور امأو (ح)

 يبأ رمعملا فيرشلا نع « ةنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 نع ۰ يرئازجلا ميهاربإ نب دیعس نامثع يبأ نع « يتالوولا دمحم هللادبع

 نب دمحم نب دمحم هللادبع ىبأ نع < يرقملا دمحأ نب ديعس نامثع ىبأ

 ( ٩۳ / أ ) ديز نبا يلع نب نمحرلادبع ديرغ يبأو يسنتلا ليلجلادبع /نب هللادبع

 نب هللادبع نب دمحم نع « لوألا ینایفسلا نيقسب ريهشلا ىمصاعلا دمحأ

 يسونربلا دمحأ نب دمحأ سابعلا يبأ نع < يناثلاو يسنتلا ليلجلادبع

 امهالك يسنتلاو وهو يبلاعثلا نمحرلادبع ديز يبآ نع « قورزب فورعلا

 « بيطخلاو هدج نع « ديفحلا قوزرم نبا دمحم هللادبع يبآ نع ءاهنايوري

 يبأ نب دمحم نب هللادبع نب دمحم نع « يلاذشملا يلع يبأ نيدلا رصان نع
 يرجحلا دمحم نب دمحأ نب هللادبع دمحم ىبأ نع « ىسرملا ىملسلا لضفلا
 يعالكلا الامع نب دمحم هللادبع ىبأ نع « ىبرعلا نب ركب ىبأ ظفاحلا نع

 دمحم نب هللادبع دمحم يبأ نع « يراصنألا ديلولا نب هللادبع دمحم يبأ نع

 ديعس يبأ نع « يدادغبلا درولا رفعج نب هللادبع دمحم وبأ انأ « ينامللا

 ماشه نب كلملادبع نع « يقربلا ميحرلادبع نبا هللادبع نب ميحرلادبع
 يبأ مامإلا اهفلؤم نع « يئاكبلا ليفطلا نب هللادبع نب دايز نع « يرصلا

 . قاحسإ نب دمحم ركب
 : [ يدقاولل يزاغملا امأو ۲

 هدوجو ىلاعت هللا مادآ - ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا نع « اهيورأف

 ديسلا نع « لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس ديسلا هيبأ نع -
 ملاس نب هللادبع خيشلا نع « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ

 نب هللادبع نب نيزلا نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا
 يضاقلا هيبأ نع « ايركز نب فسوي لامجلا نع « يفنحلا يريرحنلا دمحم
 ركب يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز
 انأ « ينغلادبع ظفاحلا نب ىسوم انأ « ةزمح نب ناميلس نع ۰ يسدقلا

 نب دمحم ركبوبأ يضاقلا انأ « فيرخلا نب مساقلا يبأ نب ءايض يلعوبأ



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ‹ ةيويح نب دمحم رمعوبآ انآ « يرهوجلا يلع نب نسحا انآ « يقابلادبع
 . يدقاولا رمع نب دمحم ان عاجش نب دمحم انآ « ةيح يبأ نبا باهولادبع انأ

 : [ يومألا ىيحي نب ديعسل يزاغملا امأو ]- ۱۱

 ةنس نب دمحم نع « ينالفلا خاص خیشلا نع اهيورأف : تادلجم ثالث يف

 ؛ يفنحلا شامكرأ نب دمحم نع « هللادبع نب دمحم فيرشلا يالوم نع

 , ولول سمشلا نب دمحم نب يلع نسحلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع
 يلع نب دمحم نب فيطللادبع انيلإ بتك : لاق بلاط يبأ نبا دمحآ نع
 انأ  يلصولا هللا ةبه نب روصنم نب هللاةبه دمحم وبأ يضاقلا انأ . يطيبقلا
 جوز نب دحاولادبع نب دمحم نسحلاوبأ انأ « رابطادبع نبا كرابملا نيسحلاوبأ
 نب دمحم نب دمحأ هللادبعوبأ انأ « ناذاش نب ميهاربإ نب دمحأ انآ « ةرحلا

 .ىيحي نب ديعس انآ ۰ سلفلا
 : [ ملسم حرش يف مهفلا امأو - ۰۵

 دمحآ باهشلا نع ۰ فیرشلا يالوم ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف
 ؛ نیدلا لالج يطويسلا نع « يمقلعلا ناهربلا نع « يجافخلا
 فلؤملا نع « يطايمدلا نیدلا فرش نع « يلع نب دمحم نع « لبقم نب
 . يبطرقلا رمع نب دمحأ سابعلا يبأ
 : [ لصفلا امأو ۰

 نب زعلا نع < ‹ يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : يرشخمزلل

 نب هللادبع نب دمحأ لضفلا يبأ نع « دمحم نب رمع يبآ نع نع « تارفلا

 . هفلؤم نع < يرعشلا هللادبع ةنبا بنيز نع < ‹ ركاسع

 : [ يناردنكسالا هللا ءاطع نبال حالفلا حاتفم امأو ]-۷
 . اهفلؤم ىلإ ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا يف روكذملا دنسلاب هيورأف

 : [ يريرحلا يلع نب مساقلا دمحم يبأل تاماقملا امأو ]- ۸
 نع « يدنسلا يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع ىمع نع ۰ اهیورآف

 نب هللادبع خیشلا نع « يبرغلا هللادبع نب دمحم نب دمحم نب دمحم خیشلا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 دمحم نب دمحآ نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع ؛يرصبلا ملاس

 نيدلا ناهرب نع < « ينويمرألا هللادبع نب فسوي ديسلا نع < يبلشلا

 يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يدنشقلقلا دمحأ نب يلع نب ميهاربإ

 نب فيطللادبع نع « ةزمح نب ناميلس نع « دجملا يبأ نب يلع نسحلا

 (۳٩/ب) انأ / روقنلا نب نيسحلا نب دمحم نب هللادبع انآ « يطيبقلا يلع نب دمحم

 . يريرحلا

 : [ ةيلورجلا ةمدقملا امأو ] -9

 ظفاحلا نع « ينويمرألا هللادبع نب فسوي ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف

 نع « يلع نب دمحم نع « لبقم نب دمحم نع ۰ يطويسلا نيدلا لالج

 ىسوم يبأ اهفلؤم نع « يرصقلا یسوم نب حتفلا نع « يطايمدلا فرشلا
 . يلوزجلا

 : [ ةيمورجلا ةمدقملا امأو ١١١-1]
 نع « يبلشلا دمحم نب دمحأ باهشلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اهيورأف

 نب دمحم نع « يراصنألا ايركز يضاقلا نع « ايركز نب فسوي لامكلا
 نب دمحأ رفعج يبأ نع ؛ يطانرغلا كلم لا دبع نب دمحم نع «يعادلا دمحم

 . اهفلؤم نع « يمرضحلا ميهاربإ نب دمحم نع « يماذجلا ملاس نب دمحم
 : [ روفصع نبال برقملا باتك امأو 1-۱

 ‹ هنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خیشلا نع هیورآف : هفیناصت رئاسو

 نب دیعس نع « يرئازجلا ميهاربإ نب ديعس نع « فیرشلا يالوم نع
 نع < يسنتلا ليلجلادبع نب هللادبع نب دمحم نب دمحم نع « يرقملا دمحأ

 نيدلا ريثأ نع ٠ بيطخلا هدج نع « ديفحلا قوزرم نب دمحم نع < هيبأ
 يبآ فلؤملا نع « يسنوتلا نايح نب دمحأ نب دمحم نع « نايح يبأ

 . روفصع نب يلع نيسحلا
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 ١١١7- [1يناربطلل قالخألا مراكم باتك امأو [ :
 نع « يروهجألا يلع نع ۰ فيرشلا يالوم ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف

 تنب میرم نع « رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا نع « يلمرلا
 نع « يناولا رمع نب يلع نسحلا يبأ نع « ةيعرذألا ميهاربإ نب دمحآ
 انأ « يفنحلا يلع نب لضفلا انأ . يفلسلا رهاط وبأ انأ «حاور نب دمحم يبأ
 .يناربطلا انأ ۰ شاقنلا رمع نب يلع نب دمحم ديعس وبأ

  [1-5يطئارخلل قالخألا مراكم باتك امأو [ :
 رمع دمحم يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب اضيأ هيورأف

 انأ « رمع يبأ نب ميهاربإ نب دمحم رفلا نع « ناملس نب دمحأ نب دمحم نبا

 نب دمصلادبع مساقلا وبأ انأ « ميحرلادبع لامكلا نب دمحم نيدلا سمش
 انأ ‹ ةزمح نب ميركلادبع مساقلا وبأ انأ ۰ يناتسرخلا لضفلا يبأ نب دمحم
 دمحم ركبوبأ يدج انأ « ديدحلا ركب يبأ نب دحاولادبع نبا دمحأ نسحلاوبأ
 لهس نب رفعج نب دمحم ركب وبأ انأ ‹ ديدحلا ىبأ نب نامثع نب دمحأ نبا

 ىطئارخلا . ۱
  ۶ناطيشلا دناکم باتک امأو [ :

 نع « رجح نبا ظفاحا ىلإ مدقتلا دنسلاب اضیآ هيورأف : ایندلا يبأ نبال

 ریقنلا نب نسحلا وبأ انأ « قاحسا يبأ نب سنوي نع « يلضافلا يلع يبآ «
 نارثب نبا انأ « دمحم نب دارط سراوفلا وبأ انأ « نسحلا نب مصاع نع «

 هفلؤم نع « ناوفص نبا انأ .
  [ -6صخلملا باتك امأو [ :

 خيشلا يمع نع < هيورأف : يسباقلا فلخ نب دمحم نب يلع نسحلا يبأل

 دمحم خيشلا نع « هيبأ نع « يراصنألا دارم دمحم نب نيسح نب دمحم

 ةكم يتفم يقيدصلا رداقلادبع خيشلا نع « يدنسلا روفغلادبع نبا مشاه
 دمحم نع « يشاشقلا دمحآ خيشلا نع « يميجعلا نسح خيشلا نع
 هب انأ « رجح نبا ظفاحلا نع « يراصنألا ايركز يضاقلا نع « يلمرلا
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 يدنسلا مامإلل

 مامإ ىضرلا نع « يكملا ناميلس نب دمحم نب دمحم نب هللادبع دمح وبأ
 يدسم نب فسوي نب دمحم ركب يبأ ظفاحلا نع « يربطلا دمحأ يبأ ماقلا

 نع « يومحلا ىيحي نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ بيطخلا انيلإ بتك : لاق
 دمحم نب يلع نسحلا وبأ انآ « يرزالا يلع نب دمحم هللادبع يبأ مامإلا

 قيرط نع « وهو ةزاجإ يسباقلا دمحم نب يلع نسحلاوبأ انآ « يمخللا

 لك دانسإلا اذهبو : يدسم نبا لاق كلام نع « مساق نب نمحرلادبع

 باطخلا وبأ انأو : يدسم نبا لاق تايورملاو فيلاوتلا نم هيف نيروكذمللام

 انآ «ليذه نب دمحم نب يلع نسحلاوبأ انأ « رمع نب دمحم نب دمحأ

 لاق هفلؤم نع < ينادلا ورمع وبآ انآ « حاجن نب نامیلس دووادوبآ

 (44/أ) / سنوي انآ يفلسلا نع ‹ ةمالس نب هللادبع نب يلع ايلاع انأو : يضرلا

 اعامس يسباقلا انأ « يسلبارطلا دمحم نب متاح انأ , ثيغم نب دمحم نبا

 . ناوريقلاب ةئامعبرأو نينثا ةنس هيلع

 : [ بارعألا ةحلم امأو ] 57
 نب يلع نسحلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اهيورأف

 نب دمحم نع « دمحم نب فيطللادبع نع « رهطملا ىسيع نع « دجملا يبأ

 نع « روقنلا دمحأ نب دمحم نب دمحم نب هللادبع نع ٠ يطيبقلا يلع

 . يريرحلا يلع نب مساقلا اهمظان

 : [ دمحم يبأ رصتخم حرش يف دهمملا باتك امأو ] -۷
 . هتافنصم يف مدقتملا دنسلاب هيورأف : يكلاملا يضاقلا باهولادبع خيشلل

 : [ يبرحلل كسانملا باتك امأو ] -۸

 نب رداقلادبع خيشلا نع « يجاجزملا فسوي خيشلا نع « هيورأف
 نب دمحم نع « يلبعزلا مازع نب ناضمر نب قباس نع « هداز كدك ليلخ

 نع « يطيغلا مجنلا نع « يروهنسلا ملاس نع « يلبابلا نيدلا ءالع
 نع « لامكلا تنب بنيز نع « رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا
 انأ « هاشداف نب ديعس يبأ نب يلع رهاط وبأ انآ  ظفاحلا ليلخ نب فسوي
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 يدنسلا مامإلل

 ان دالخ نب فسوي نب دمحأ نب ركبوبأ انأ « ميعن وبأ انأ « دادحلا يلع وبأ
 يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ

 : [ يناربطلل كسانملا باتك امأو ]- ۱۱1۹
 سابعلا يبآ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب اضيأ هيورأف

 هللادبعوبأ انآ « ةزمح نب ناميلس يقتلا نع < « يسدقلا ركب يبأ نب دمحأ
 يلعوبأ انأ « ينالديصلا رفعجوبأ انأ > يسدقلا ايضلا دحاولادبع نب دمحم
 ۱ يناربطلا ميعنوبأ انآ « دادحلا

 : [ كسانلا امأو ] ١١
 . ةيبتعلا بیذهت يف رم يذلا دنسلاب هيورأف : يكلاملا ديز يبأ نبال
 : [ ىربكلا كسانملا امأو ١١١-1]

 يف ترم يتلا ديناسألاب هيورأف : ةعامج نب نيدلا زع يضاقلل نيدلجم يف
 ۱ . هفلوم نع « يدابآ زوریفلا نیدلادجم ىلإ ةداعسلا رفس
 : [ تامانلا باتک امأو ]- ۲

 نع < « ماجهلا نامیلس نب دمحآ دیسلا نع < هيورأف : ينادربلا يلع يبأل

 دمحم نب دمحأ خيشلا نع < ‹ لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا
 نباب ريهشلا يعفاشلا يطايمدلا يرصملا انبلا دمحم نب دمحأ نع < يلخنلا

 نبريخلا يبأ رمعملا نع « يفونملا زيزعلادبع نب دمحم نع « ينغلادبع
 رجح نبا ظفاحلا نع « يراصنألا ايركز يضاقلا نع « يديشرلا سومع
 Î , يدسألا ركب يبأ نب دمحم هللادبعوبأ Î « يبهذلا نب ةريره يبأ نع

 يلعوبأ انأ , يفلسلا رهاط يبأ ظفاحلا نع « يواسلا دمحم نب فسوي

 ۱ . ينادربلا دمحم نب دمحآ
 : [ ایندلا يبآ نبال تامانلا بانک امأو ]- ۱۱۳۲

 نب لضفلا يبآ نع < « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب اضیآ هيورأف
 ع

 نب نسحلاوبأ انآ < ىضرفلا دمحم نب دمحأ نب يلع نع < 2, نيسحلا

 نمحرلادبع نب دمصلادبع انأ « ذزربط نب دمحم نب رمع انأ « يراخبلا
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 يدنسلا مامالت

 انآ « نارشب نبا انآ ۰ نامثع يبآ نب يلع نب دمحم مئانغلاوبآ انأ « يونحلا

 . ایندلا يبآ انآ . ناوفص نبا

 : [ دوراجلا نب دمحم يبأل ىقتنملا امأو ] 6

 يالوم نع « هنس نب دمحم نع , ينالفلا خاص خیشلا نع ۰ هيورأف

 نع « ايركز يضاقلا نع « يلمرلا نع ؛ يروهجألا يلع نع « فيرشلا
 نيسحلا وبأ انأ  هدج نع « نايح نب دمحم نايحوبأ انأ « رجح نبا ظفاحلا

 « يقفاغلا دمحأ نب يلع نسحلا يبأ نع ۰ يرعشألا رماع يبأ نب دمحم

 (ح) جرزخ نب ليعامسإ نب هللادبع انآ « دمحم نب حيرش نسحلا يبآ نع

 نب دمحأ نع « يخونتلا قاحسإ يبأ نع « اضيأ هيوري رجح نبا ظفاحلاو

 نب دمحأ نب دمحم انأ « يفلسلا انأ « ىلع نب رفعج نع « بلاط ىبأ

 نب هللادبعو وه : لاق هللادبع نب رفعج دمحأ وبأ انآ « ىلطيلطلا ليعامسإ
 نب نسحلا انأ « يعزانقلا ناورم نب نمحرلادبع فرطلا وبآ انأ « ليعامسإ

 (515/ب) هب يروباسينلا / دوراجلا نب يلع نب هللادبع دمحم وبآ انأ « يمزلقلا ىيحي

 لاوكشب نب كلملادبع نب فلخ مساقلا يبأ نع < « ًاضيأ هيوري رفعجو (ح)

 نسحلاوبأ ان يسلبارطلا دمحم نب متاح ان باتع نب دمحم نب نمحرلادبع انأ

 انأ « نمؤملادبع نب هللادبع ركب يبأ نع نع « يسباقلا فلخ نب دمحم نب يلع

 . دوراجلا نبا

 يبأ مالسإلا خيشل نيدلا ةمئأ مالك نم قحلا ىلإ نيرئاسلا لزانم امأو [- ١٠
 : [ يراصنألا ثم نب دمحم نب هللادبع ليعامسإ
 نب ميهاربإ نيدلا ناهرب ىلإ يراخبلا حيحص يف مدقتملا دنسلاب هيورأف

 نع « يخامشلا روصنم نب ريخلا يبأ نب دمحأ باهشلا نع « يولعلا رمع
 نب متسر نب رهاز دمحم يبأ نع « يحارشلا دمحأ نب ركب يبأ نع « هيبأ
 يبأ نب مساقلا يبأ نب كلملادبع حتفلا يبأ نع « يناهبصألا اجرلا يبأ

 ظفاحلا ىلإ ىقتنملا يف مدقتملا دنسلاب هيورأو (ح) هفلؤم انآ ‹ يخوركلا لهس

 انأ « مامت نب دمحأ نب دمحم نع « يخونتلا قاحسإ يبآ نع « رجح نبا
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 كرابملا نب فسوي انآ ‹ يراخبلا نبا دحاولادبع نب دمحأ نب يلع رخفلا

 عيمج دنسلا اذهب يورأو هفلؤم نع < يخوركلا حتفلا وبآ انأ « فافخلا

 . هتافنصم

 : [ هقفلا لوصأ يف رانملا امأو ]1 ١7
 يف رم يذلا دنسلاب هيورأف : يفسنلا دومحم نب دمحأ نب هللادبع تاكربلا يبأل

 .زنکلا
 : [ دنسملا بختنم امأو ] ۷

 ىلإ قالخألا مراکم يف مدقتلا دنسلاب هيورأف : زيزعلادبع نب يلعل
 ميهاربإ نب سنوي انآ « يلضافلا يلع يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا

 كللادبع نب فلخ نع « يكم نب نمحرلادبع مساقلا وبأ انأ « ينالقسعلا

 دمحم نب دمحم ان قيشر نب ديعس يبأ ان باتع نب دمحم نب نمحرلادبع انأ
 . ه۱۰ زيزعلادبع نب يلع ان بتاكلا دلاخ نب دمحأ ان ميلد يبأ نبا

 : [ نيعباتلاو ةباحصلا نم هيبأ نع . ىور نم باتك امأو] 8

 نع « ينالفلا خاص خيشلا نع « هيورأف : يريجانطلا جرفلا يبأل
 نسح خيشلا نع « يعلقلا نيدلا جات نع ۰ رفس ديعس دمحم خيشلا
 نع « ظعاولا يزاجح دمحم انأ « یلبابلا نيدلا لامج نع « یمیجعلا

 ركب يبأ نيدلا نكر نع « يطويسلا ظفاحلا نع « ينارعشلا باهولادبع
 نع < يودهملا دمحأ نب دمحم يلع يبأ نع < يوانملا يلع نب ةقدص نبا

 نب لضفلا يبأ نع « ريقملا نب نسحلا يبآ نع « قاحسإ يبأ نب سنوي
 . يريجانطلا جرفلا وبأ نأ يرويطلا نب نيسحلا يبأ نع « رصان
 : [ توملا دعب شاع نم باتك امأو ] 6

 نع « يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : اهندلا يبأ نبال

 نب مساقلا دمحم وبأ انأ . دجملا يبأ نب نسحلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا

 نأ نسحلا نب دوعسم انأ « ميهاربإ نب دومحم نع ۰ ركاسع نب رفظم
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 انآ  دومحم نب نسحلا انآ « هدنم نب هّلادبع یبآ نب باهولادبعو رمعوبآ

 : [ ضنارفلا يف ةموظنلا امأو ۳۰
 . هتيفلأ يف رم يذلا دنسلاب | هيورأف : يوامربلا سمشلل

 : [ ةيعفاشلا هقف يف يوونلل جاهنملا امأو ]- ۱۱۳۱

 لوبقم رمع نب ىيحي نب ناملس نب نمحرلادبع دیسلا نع « هيورأف

 « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ دیسلا نع « هيبأ نع « لدهالا

 نع « نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع

 « يطيغلا يلع نب دمحأ نب دمحم مجنلا نع ؛ يروهنسلا دمحم نب ملاس

 . فنصملا انأ « ةعامج نب ميهاربإ نب دمحم ردبلا نع

 : [ ظعاوملا باتك امأو - ۲

 انأ « يدابلادبع نب دمحم نب نمحرلادبع انأ « غئاصلا نب هللادبع نب دمحأ

 نب دمحم انآ « ينالديصلا رفعجوبأ انأ « حصانلا نب دمحم نب باهولادبع
 انأ « ةذير نب هللادبع نب دمحم انأ « تسوروخب فورعملا يناهبصألا هللادبع

 . مالس نب مساقلاديبعوبأ ابن زيزعلادبع نب يلع انأ « يناربطلا مساقلا وبأ

 : | ظعاوملا اماو | - ۲۳

 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هیورأف : يدافلا نب رضعج يبأل

 | نب ىسوم وبأ 0 دا يبأ نب يلع نسحلا يبأ

 قلا نب ؛ نسحلا وأ ًايلاع هب و نامی لاقو (م) يناوغازلا نب ثاديبع

 تلصلا نب نسحلا وبأ انآ « نامثع ىبأ نب دمحم وبأ انأ «ىنوغازلا نبأ نع
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 : [ ةالاولا باتك امأو - 6

 دمحم نب نیسح دمحم خیشلا يمع نع « هيورأف : ةدقع نب سابعلا يبأل

 روفغلادبع نب مشاه دمحم خیشلا نع « هيبأ نع « يدنسلا يراصنألا دارم

 خيشلا نع < يفنحلا يقيدصلا رداقلادبع خيشلا ةكم يتفم نع «يدنسلا

 نع « يوانشلا دمحأ نع ۰ يشاشقلا دمحأ خيشلا نع «يميجعلا نسح
 ظفاحلا نع « ينارعشلا باهولادبع خيشلا نع « يوانشلا يلع خيشلا هيبأ

 ديمحلادبع نب ركب يبأ نب دمحأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع ۰ يطويسلا

 ليلخ نب فسوي نع < ‹ يمدآلا قاحسإ نب ىيحي نب قاحسإ انأ « يسدقملا

 مئانغلا وبأ انأ « ينيسحلا رمع نب هرديح نب دمحم رمعملا وبأ انآ « ظفاحلا
 دمحم انأ « يلشهنلا ديزي نب دمحم نب مراد انأ « نوميم نب يلع نب دمحم
 . ةدقع نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ان يميمتلا يرسلا نب ميهاربإ نبا
 : [ تيقاوملا باتك امأو ] 6

 « يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : دوسألا نب يلع نب نيسحلل

 يبأ نع ۰ يرهزألا نيصح نب رمع نب رمع نب دمحم لضفلا يبأ نع
 نب دمحأ مامإلا انآ « يزملا جاجحلا يبأ ظفاحلا نع « يخونتلا قاحسإ
 نب دمحم انأ يطيبقلا يلع نب دمحم نب فيطللادبع انآ «يثوراغلا ميهاربإ
 نسحلاوبأ انأ « ةحلط نب دمحأ نب نيسحلا انآ «ينارحلا سابعلا نب هللادبع
 نع <« « يئاسالا لهس نب دمحأ انأ «دمحأ نب نامثع انأ « ةيوقزر نبا

 . هفلؤم

 : [ تايقفوملا باتك امأو ] ١7

 ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : رداون اهلك ءزج رشع ةتس يف راكب نب ريبزلل
 يبأ نب يلع نسحلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا

 « يزوجلا نب جرفلا يبأ نب يلع نع < ‹ يزاريشلا نب رصن يبأ نع « دجا
 ‹ ةعرز نب دحاولادبع نب دمحم انأ « يبأ انأ « رادنب نب تباث نب ىيحي انآ
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 هللادبع نب دیعس نب دمحآ انآ يرهوجلا ةريغلا نب سابعلا نب يلع انآ

 . راكب نب ريبزلا هللادبعوبأ ينث يقشمدلا
 : [ فيرشلا دلوملا امأو ١7-1]
 يف ةمدقتملا ديناسألاب هيورأف : ينورزاكلا دوعسم نب دمحم نيدلا دعس مامإلل

 يقت نع « يجرشلا نيزلا نع « عبيدلا نبا ظفاحلا ىلإ يراخبلا حيحص
 نب دمحم هللادبع يبأ نع « ىكملا ىينسحلا ىسافلا دمحأ نب دمحم نيدلا

 ۱ ۱ ۱ . فلؤملا هيبأ نع «دوعسم نب دمحم

 : [ فلتخلاو فلتؤملا باتك امأو ] - ۸

 نيزلا ىلإ ةمدقتملا ديناسألاب هيورأف : يدزألا ديعس نب ينغلا نع . ظفاحلل

 دمحأ انأ « يبأ انأ « يولعلا رمع نب ميهاربإ نب ناميلس انآ , يجرشلا

 ميهاربإ نب دمحم خيشلا نع « يبأ انآ < يخامشلا روصنم نب ريخلا يبأ نبا

 يرصحلا جرفلا يبأ نب رصن انأ : الاق يحارشلا دمحأ نب ركب يبأو يلشفلا

 نباو يدنجلا نع « ناميلس نب دمحأ يضاقلا نب دمحم حتفلا يبأ نع

 نع ؛ يروصلا يلع نب دمحم هللادبع يبأ نع ؛ يرويطلا نباو نوريخ

 . هفلوم

 : [ فلتخلاو فلتؤملا باتك امأو ]- 69

 يبأ خيشلا نع < يجاجزملا فسوي خيشلا نع « هيورأف : ينطقرادلل

 نسح خيشلا نع « هليقع دمحم خيشلا نع « يجاجزلا قلاخلادبع نب ركب
 ‹ يمقلعلا ناهربلا نع < افشلا حراش يجافخلا باهشلا نع «يميجعلا

 نب يلع نسحلا يبآ نع « يصمقلا لالجلا نع « يطويسلا ظفاحلا نع

 تباث نب ىيحي انأ « رامع نب دمحم نع « ةزمح نب ناميلس نع « دجملا يبأ
 انآ « ينالديصلا دمحأ نب هللاديبع مساقلا وبأ انآ « يبأ انأ « رادنب نبا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ كلام مامإلا أطوم امأو 1-4۰

 نب / قلاخ دبع خيشلا نع « هيبأ نع - ناب ىلاعت هللا لاطأ - لدهألا (19/ب)

 اتفلاديع نب ليعامسإ هل هدلاو نع « « صاخلا حاتفلادبع نب ليعامسإ هدلاو

 همعو صاخلا دمحم نب قيدصلا نب حاتفلادبع هدلاو نع ؛ صاخلا

 صاخلا دمحم نب ليعامسإ انمع انربخأ : الاق صاخلا قيدصلا نب ميحرلادبع
 قيدصلا نب دمحم انوخأو صاخلا دمحم نب قيدصلا نب نمحرلادبع انوخأو

 دمحم نب رمعو قيدصلا نب دمحم نب قيدصلا انربخأ : اولاق صاخلا دمحم نبا
 دمحم اندلاو هب انربخأ : اولاق صاخلا قيدصلا نب دمحم نب نامثعو صاخلا
 ا لا املا ی مساق ر : ا

 تاميلس نب دمحم نب هللادبع نيدلا لامك ةيردنكسإلا رخشب ةاضقلا ىضقأ هب

 رباج نب دمحم هللادبعوبأ دنسملا هب انأ : لاق هيلع ينم ةءارق يكلاملا يرتشلا

 نوراه نب هللادبع دمحم وبأ هب انأ : لاق رضاح انأو هيلع ةءارق يشآ يداولا

 نب ديزي نب دمحأ مساقلاوبأ مامإلا نأ : لاق هعيمجل هيلع ينم ةءارق يبطرقلا

 قخادبع نب دمحم هللادبعوبأ انأ : الاق ًاعامس يبطرقلا يقت نب نمحرلادبع
 نبا ىلوم جرف نب دمحم هللادبعوبأ هيقفلا هب انأ : لاق هيلع يتءارقب يجرزخلا

 رافصلا ثيغم نب هللادبع نب سنوي ديلولاوبأ يضاقلا هب انآ : لاق عالطلا

 حلاص خیشلا ریهشلا ذاتسالاو ریبکلا ةمالعلا نع « هیورآو (ح) اعامس

 هأرق وهو قیقدتو ثحب ةءارق هيلع ةءارق هنس نب دمحم هخيش نع « ينالفلا

 ىلع كلذك هأرق وهو يتالوولا دمحم هللادبع يبأ رعلا فيرشلا ىلع ًاضيأ



 دام مدیا ندارم سل هر
 يدنسلا مامإلل

 کا الا سر هال هود ىلع كلذك ءأرق وهو درود فرع اهم

 ىلع كلذك هأرق وهو هنس نيتس ناسملت يتفم يرقملا دمحأ نب ديعس نامثع

 ديز ىبأو ىسنتلا ليلجلادبع نب هللادبع نب دمحم نب دمحم هللادبع ىبأ

 لوألا ينايفسلا نيقسب ريهشلا يمصاعلا دمحأ نب يلع نب نمحرلادبع

 يناثلاو هيلع هأرق يسنتلا ليلجلادبع نب هللادبع نب دمحم ظفاحلا هدلاو نع

 فورعملا یسونربلا دمحأ نب دمحأ سابعلا ىبأ ىلاعت هللا ىلو ىلع هأرق

 وهو يبلاعتلا نمر لادبع ديز يبأ يديس ىلاعت هلا يلو ىلع ةءاوق قورزب

 نب هللادبع يبأ رئاسلا لثملاو رئانلا ملعلا ىلع قيقدتو ثحب ةءارق هأرق يسنتلا

 يشآ يداولا رباج نب دمحم هللادبع يبآ ىلع كلذك هأرق وهو ديفحلا قوزرم

 ىقب نب ديزي نب دمحأ سابعلا وبأ ىضاقلا انثدح : لاق هنع ثدح نم

 قحلادبع نب نمحرلادبع نب دمحم انثدح هنع ثدح نم رخآ وهو ىبطرقلا

 هنع ثدح نم رخآ وهو [ #8 هللا لوسر ةيضقأ باتك ] فلؤم يبطرقلا عالطلا
 (11/أ) ثدح نم رخآ و هو يبطرقلا رافصلا ثيغم نب سنوي ديلولاوبأ / يضاقلا انب

 وهو يبطرقلا ىيحي نب ىيحي نبا یبحی نب هللادبع نب دمحم ىسيع وبأ انث هنع
O OOO 

 ىلإ فکتعلا جورخ باب ىهو فاكتعالا اک کل ةثالثلا ا باوبألا

 فئاطل هولع عم دنسلا اذه يفوأ كلام مامإلا نم هعامسب ةلحرلا لبق نم هعيمج

 مهنوكو نيفنصم ريهاشم مهنوكو ءاهقف مهنوكو نييكلام مهلك هلاجر نوكو عامسلاب هلاصتإ



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام )ال

 هلوأ يفو هخيس نم عمس نم رخآ ادحاو لکو نیبطرق مهنوک ناتفیطل هرخآ يفو هبرافم
 ایلاع هنس نب دمحم خیشلا هیوریو (ح) [قیقدتو ثحب ةءارقب ًالسلسم هنوک هفيطل

 نب دمحم نب دمحم نع « هللادبع نب دمحم نب دمحم فیرشلا يالوم نع

 نع « ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا نع « يفنحلا شامكرأ نباب فرع ليلخ

 نب هللادبع نع « يبهذلا ظفاحلا نع « كيوكلا نب فيطللادبع نب دمحم

 اضيأ هنس نب دمحم خيشلا هيوريو (ح) مدقتلا هدنسب يئاطلا نوراه نب دمحم

 سابعلا يبا خيشلا ىلع ةءارق عيغب دومحم نب دمحأ نب دمحم خيشلا نع

 ناهربلا نع « اعامس هدلاو ىلع اعامس ىكبشلا اباب دمحأ نب دمحأ

 زعلا نع « تارفلا نب نمحرلادبع نيدلا زع نع « اعامس يدنشقلقلا

 يطانرغلا ريبزلا نب رفعج يبأ نع « هعامج نب ميهاربإ ردبلا نب ميحرلادبع

 هنع ثدح نم رخآ وهو ىسيع يبأ نع « هنع ثدح نم رخآو هو ينالوخلا

 نب ىبحي هيبأ نع « هنع ثدح نم رخآ وهو هللاديبع ناورم يبأ هيبأ مع نع

 نم رخآ وهو ةرجبلا راد مامإ نع « هنع ثدح نم رخآ و هو يثيللا ىيحي

 نيخيشلا نع « اضيأ هيورأو : ينالفلا خاص خيشلا لاقو (ح) هنع ثدح

 جحلا ىلإ هلروأ نم يناثلا ىلع ةءارقو هرخآ ىلإ هلوآ نم لوألا ىلع ةءارق

 رهاط وبأ خيشلا هرخآ ىلإ هلوأ نم ةءارق هب انآ : لوألا لاق يقابلل ةزاجإو

 هلوأل ةءارق هب انربخأ : : يناثلا لاقو هدلاو نع « يدركلا مي ميهاربإ النم نبا

 يدركلا مي ميهاربإ الملا نع < ‹ يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا يقابلل ةزاجإو

 ظفاحلا نع < ‹ ايركز يضاقلا نع < يلمرلا نع < يشاشقلا هللا يلو نع

 نيدلا زع نع « يغارلا ةليمأ نب نيسح نب رمع رمعلا نع « رجح نبا

 نب ىيحي نب ميهاربإ قاحسإ يبا نع « يقورافلا رمع نب ميهاربإ نب دمحأ
 نب دمحآ نب ديعس نب دمحم هّلادبع ىبأ نع « هتزاجاب ىسانكملا ظفاحلا



 دباج دمحم دیناس نم دراشلارصح تلم ب د سر

 يدنسلا مامإلل

 ققحا ةمالعلا انخيش نع « هيورأو (ح) مدقتملا هدنسب نوقرز نب ديعس
 نع < يجاجزلا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا هدلاو نع < ‹ يجاجزملا فسوي

 ثالثب هنم ىلعأ هيورأو (ح) قباسلا هدانسإب يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا

 حلاص خيشلا ةليضف قافآلا يف قاف يذلا ةمالعلا انخيش نع « تاجرد

 هللادبع نب دمحم فيرشلا يالوم نع « هنس نب دمحم هخيش نع : ينالفلا

 (ح) مدقتملا هدانسإب رجح نبا ظفاحلا نع « يفنحلا شامكرأ نب دمحم نع
 « رفس ديعس دمحم خيشلا نع « اضيأ هيورأو : ينالفلا حلاص خيشلا لاق

 أطوملا حراش يناقرزلا دمحم خيشلا نع , يواطنتلا باهولادبع خيشلا نع ۱

 هللادبع نب دمحم نب دمحم خیشلا نع < ‹ ًاضيأ هيورأو + لاق ( ح) يلبابلا نع

 اعامس يلبابلا نع « يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع « « يندملا يبرغملا

 نع « هرئاسل ةزاجإو ةعمجلا تقو ىلإ هلوأ نم يرفعجلا ىسيع خيشلا ةءارقب
 دمحم مجنلا ىلع هعيمجل هتءارقب يروهنسلا دمحم نب دمحم نب ملاس ةمالعلا

 هعامسب يطابنسلا قحلادبع فرشلا نع « هعيمجل هعامسب يطيغلا دمحأ نبا

 هعيمجل هعامسب هباسنلا ينسحلا بويأ نب دمحم نب نسح ردبلا نع « هعيمجل
 نب دمحم هللادبع ىبأ ىلع هعيمجل هعامسب ةباسنلا نسحلا دمحم ىبأ همع ىلع
 هيوري يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلاو (ح) مدقتملا هدنسب يشآ يداولا رباج

 نع « یکلالا یبلاعثلا دمحم نب دمحم نب یسیع ةمالعلا هخيش نع « اضیآ

 (ح) مدقتملا هدنسب يطيغلا مجنلا نع « يكبسلا ليلخ نب دمحأ خيشلا
 خيشلا ةيندبلاو ةينيدلا مولعلا عماج ةماهفلا ةمالعلا انمع نع « هيورأو

 نب قلاخادبع خيشلا ققحا ةمالعلا هخيش نع « يراصنألا نيسح دمحم

 هخيش نع « هداز كدك ليلخ نب رداقلادبع هخيش نع ۰ يجاجزملا يلع
 نب نمحرلادبع نب دمحم ةمالعلا نع « بيطلا نب دمحم نب دمحم دمحم يبأ
 نب يلع نب رداقلادبع تاكربلا يبأ خويشلا خيش هدج نع « رداقلادبع

 يرقملا ديعس خيشلا همع نع « يرقلا دمحأ خيشلا نع ۰ يسافلا فسوي



 )۹۷/آ)

 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 يبأ رحبلا ظفاحلا هدلاو نع ۰ يسنتلا هللادبع يبأ مامالا نع « يناسملتلا

 نب خاص اقبلا وبأ رمعلا حاصلا هب ينثدح ةزاجإ قوزرم نب دمحم هللادبع

 نم هعامسب یسدقلا ةمادق نب هللادبع ىبأ نيدلا قفوم نع < يونسألا رابخم

 دمحم نب نامثعو رمعوبأ انأ « هيبأ نع « لاقبلا رادنب نب تباث نب ىيحي

 يبرحلا نوميم نب نسحلا نب قاحسإ انآ « رازبلا دمحم ركبوبأ انأ « فالعلا

 ىيحي ةياورب هيورأو 1 (ح) كلام مامإلا نع < يبنعقلا ةملسم نب هللادبع انأ

 ىلإ يراخبلا حيحص يف ةمدقتملا انديناسأب كلام نع ۰[ ريكب نب هللادبع نبا

 نب ليعامسإ نع « يخونتلا قاحسإ يبأ هخيش نع ۰ رجح نبا ظفاحلا

 انآ . رقصلا يبأ نب ! ةزمح نب دمحم نب مركم انآ« موتكم نب فسوي
 حتفلاوبأ ميهاربإ نب رصن هيقفلا انأ « سراف نب دمحأ نب ةزمح ىلعيوبأ

 دمحم ركبوبأ انآ ٠ يشاميبلا يلع نب رفعج نب دمحم ركبوبأ انأ ‹ يسدقلا

 انآ  يزغلا جرفلا نب نسحلا رکیوبآ انأ « يزغلا فیصو نب سابعلا نبا

 / ةرم ةرشع عبرأ كلام ىلع ًاطولا تأرق : لاق ريكب نب هللادبع نب ىيحي

 حيحص يف ةقباسلا ديناسألاب كلام نع [ ديعس نب ديوس ةياورب هيورأو ] هركذف

 وحن ىلإ أطوملا لوأ نم تأرق : لاق ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا ىلإ يراخبلا

 دجملا يبآ نب دمحأ نب فسوي نب دمحم هللادبع يبأ ىلع هنم لوألا ثلشلا

 ةيسدقملا ميحرلادبع نب دمحأ تنب بنيز نم هتزاجإب ةرهاقلاب راكحلا

 نب نيسحلا وبأ انأ « ةبتاكم ةزاجإ ريخلا نب دومحم نب ميهاربإ انأ : تلاق
 رهاقلادبع نب كلملادبع نب دمحم دعسوبأ انأ . فسوي نب قلاخلادبع

 ركبوبأ انآ « يرهزلا دعس نب ميهاربإ نب د رمع بلاط وبأ انأ « يدسألا

 نب دمحم نب دمحأ ركبوبأ انأ « عمسأ انأو هيلع هأرق بيرغ نب دمحم

 ةياورب هيورأو كلام نع « ديعس نب ديوس انث اّشولا دعجلا نب زيزعلادبع

 رجح نبا ظفاحلا ىلإ ةمدقتملا ديناسألاب كلام نع « يرصلا ريفع نب ديعس

 دمحم تنب ةمطاف ىلع اياصولاو ةطقللا باتكو داهجلا باتك هنم تأرق : لاق



 دبام دمحم دنا نم هراشلارصح سسس و
 سس سس را

 يدنسلا مامإلل

 انآ ۰ ينتخلا نيسح نب رمع نب فسوی نم اهتزاجاب يدابلادبع نبا

 قاحسإ وبآ انآ  يوحنلا تاکرب نب دمحم هلادبعوبآ انآ . يريصوبلا

 نب دمحم تنب ةمطاف ةزاجابو (ح) ظفاحلا لابحلا دیعس نب ميهاربإ

 يبآ نع « ريقملا نب نسحلا يبآ نع «رفظم نب مساقلا نم ايلاع يدابلادبع

 نب رمع نب نمحرلادبع دمحم وبأ انأ « لاّبحلا نع « رصان نب لضفلا

 انث ريفع نب ديعس نب هللاديبع انأ « ىسرافلا دازهب نب دمحأ انأ « ساحنلا

 ديناسألاب كلام نع[ ىسيع نب نمم ةياورب هيورأو ] هب نب ريفع نب ديعس
 : لاق ىنالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ نيدلا باهش ظفاحلا ىلإ ةقباسلا

 « ةهفاشم انذإ ىسدقملا هللادبع نب دمحأ نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ هب انأ

 هباتك يف يدادغبلا دومح نب ميهاربإ انأ « راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ نع

 نسحلا انآ « يكمربلا رمع نب ميهاربإ انآ ۰ فسوي نب دمحم نب رداقلادبع

 يرودلا فلخ نب مثيبلا انأولول نب دمحم نب يلع نسحلا وبآ انأ « يلع نبا

 هب كلام مامإلا نع « ىسيع نب نعم ان يراصنألا ىسوم نب قاحسإ ان

 رجح نبا ظفاحلا ىلإ ةمدقتملا انديناسأب كلام نع [ بعصم يبأ ةياورب هيورأو ]

 مث يسلابلا ماوق نب دمحم نب دمحم هللادبع يبأ يلع اهتأرق : لاق ينالقسعلا

 أطوملا ىلإ قتعلا لوأ نمو زئانجلا ىلإ باتكلا لوأ نم تأرقف ىحلاصلا

 ةملك هيلع انتآرق تناكو هيلع ىل لمكف يريغ ةءارقب كلذ ادعام تعمسو

 (91//ب) ةثالثلا خياشملا انأ : لاق كلذ وحنو هركذ / رم اذ #8 يبنلا ىلع هتالصل
 مجن نامجنلاو يزملا نمحرلادبع يكزلا نب فسوي نب نيدلا لامج ظفاحلا

 نيدلا مجنو لاله نب نمحرلادبع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ نيدلا

 انأ : لوألا لاق ىنالقسعلا هللادبع نب دمحم نب دمحم هللادب عوبأ



 ی دام دی دار
 يدنسلا مامإلل

 نب دمحأ لضفلاوبأو يسدقلا ميحرلادبع لامكلا نب دمحم نيدلا سمش
 نب رمع نب ميهاربإ نيدلا يضر انأ : نارخآلا لاقو ركاسع نب هللا ةبه

 يسوطلا ىلع نب دمحم نب ديوملا انآ : ةثالثلا لاق ناهربلا نباب فورعملا رضم

 نب لهس نب هللا ةبه دمحموبأ انأ « ًاعامس رضم نبا لاقو ةزاجإ نالوألا لاق
 انأ : لاق يريحبلا دمحأ نب دمحم نب ديعس نامثعوبأ انأ « يدّيسلا رمع

 ‹ يمشابلا دمصلادبع نب ميهاربإ انأ يسخرسلا دمحأ نب رهاز يلعوبأ

 يف رهازلو ظفاحلا لاق كلام انآ « يرهزلا ركب ىبأ نب دمحأ بعصموبأ انأ

 هيلع كلذ ئرق ضارقلاو ضئارفلا باتك وهو ميدق توف باتكلا اذه
 هيلع ئرق ةاقاسلا وهو هيف توف اضيأ يديسلل مث ةداجولا وأ ةزاجإلاب
 ولعب روكذملا انخيش ىلع باتكلا اذه دانسإ تأرق دقو ظفاحلا لاق ةزاجإلاب

 دوعسم نع « يتللا نب اجنملا يبأ نع « راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ نع

 نع « هدنم نب قاحسإ نب دمحم نب نمحرلادبع نع « يفقثلا نسحلا نبا
 خيشلا نیئدحما خيشو نيققحلا مامإ انخيش نع « ًاضيأ هيورأو (ح) هب رهاز
 نع « فيرشلا يالوم نع « ةنسلا نب دمحم هخيش نع « ينالفلا حلاص

 ايركز مالسإلا خيش نع « يلمرلا سمشلا نع « يروهجألا يلع
 يبأ نع ؛ تارفلا نب دمحم نب ميحرلادبع نيدلا زع نع « يراصنألا

 يديسلا دحاولادبع نب يلع نسحلا يبأ رخفلا نع « هليمأ نب رمع صفح
 لهس نب هللا ةبه نع ۰ يسوطلا يلع نب دمحم ديؤملا نع « يراخبلا نبا
 ‹ يرهزلا بعصم يبأ نع « يمشابلا نامثع يبأ نع « يديسلا رمع نبا

 خيشلا نع « بعصم يبأ ةياورب ًاضيأ هيورأو (ح) ةرجبلا راد مامإ نع
 نع « ‹ يجاجزملا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا هيبأ نع « يجاجزملا فسوي

 دمحم نب دمحأ نع < يشاشقلا دمحأ خيشلا نع < ‹ يدركلا مي ميهاربإ خيشلا

 نب هللا ةبه دمحم يبأ ىلإ مدقتملا هدنسب يراصنألا ايركز خيشلا نع < يلمرلا

 ‹ يرحبلا دمحم نب دمحأ نب ديعس نامثع يبأ نع « يديسلا رمع نب لهس



 دباع دمحم دیناسا نم هراشلا رمح سر

 يدنسلا مامإلل

 دمصلادبع نب ميهاربإ نع « يسخرسلا دمحأ نب رهاز يلع يبآ نع

 ءالع نب دمحم خيشلاو (ح) كلام مامإلا نع « بعصم يبآ نع < يسابعلا

 نع « يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع « اضيأ هيوري يجاجزملا نيدلا

 هدنم مساقلا يبا نع « رصان نب لضفلا يبا ظفاحلا نع « ريقملا نب نسحلا

 نم بعصم يبأ ةياورب يورملا يف قباسلا دنسلاب ينابيشلا نسحلا نب دمحم

 « يقابلادبع نب دمحم نع ۰ يدادغبلا يرصحلا دمحم نب هللا رصن حوتفلا

 دمحأ نب دمحم يلع يبأ نع « رفعج نب دمحم نب رافغلادبع رهاط يبا نع

 ان يدسألا اص نب ىسوم نب رشب يلعوبآ انآ «فاوصلا نسحا نبا

 هللادبع نب دمحم نب دمحم نب دمحم خيشلا نع « يدنسلا يراصنألا نيسح

 سمش نع « رجح نبا ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا نع ¢ ينويمرألا

 نب دمحم نع « يراخبلا دمحم نب دعسآ نب دمحأ نع « يناقتالا تاكريمأ

 يبأ نع « يدركلا راتسلادبع نب دمحم نع « يراخبلا رصن نب دمحم

 دومحم مساقلا يبأ نع « يكملا قفوملا بيطخلا نع « يزرطملا مراکلا



 ن دم دم دین درشارس
 يدنسلا مامإلل

 نب دمحأ نب دمحم نب هللادبع نيدلا ىقت تاجرد سمخب ايلاع هب انأو

 نباو وه لاق يقابلادبع نب دمحم حتفلا يبأ نع « يعيطقلا رمع نب دمحأ

 بويأ نب نيسحلا نب يلعو نوريخ نب نسحلا نب دمحأ ظفاحلا انربخأ ورسخ

 فاوصلا دمحأ نب دمحم يلعوبأ انأ « بدؤملا دمحم نب رافغلادبع انأ « الاق

 انآ ‹ يدسألا ةريمع نب خيش نب خاص نب ىسوم نب رشب يلعوبأ انا

 « ىنابيشلا نسحلا نب دمحم انأ « ىئاسنلا نارهم نب دمحم نب دمحأ رفعجوبأ
 . هريغو كلام انأ

 ةدع نم ةيلاخو ةروهشملا ةياورلا ىلع تادرايز دمحم ةياور يف : هيبنت

 . سراهفلا يف بيرغ هتياور دانسإف تاياورلا رئاس يف ةتباث ثيداحأ

 : [ يدهملا باتك امأو ] - ۱

 . ميعنوبأ انآ « دادحلا يلعوبأ انأ « نابللا مراكملا يبآ نع

 : [ بذهملا امأو ]1-57

 نب مساقلا يبأ ديسلا نع « هيورأف : يزاريشلا يلع نب ميهاربإ قاحسإ يبأل

 نالع نب دمحم نب يلع دمحم خيشلا نع « يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا
 ‹ يريمحلا دمحأ نب يلع نيدلا رون خيشلا نع « يعفاشلا يكملا يقيدصلا

 ظفاحلا نع « دهف نب هللاراج خيشلا نع ۰ دهف نب نمحرلادبع خيشلا نع

 قاحسإ ىبأ نع ‹ رجح نبا ظفاحلا نع < يواخسلا نيدلا سمش

 يلع نب نيسحلا نب يلع نع « فرش نب نيزر نب ركب يبأ نع ؛ يخونتلا



 دبام دمحم دیناسا نم دراشلارصح ا )
 يدنسلا مامإلل

 نونلا فرح

 : [ خوسنلاو خسانلا باتك امأ ]-۳
 يلع يبأ نع ٠ « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هیورأف : يمزاحلل

 ‹ يطايمدلا مراکلا وبآ انآ « ينالقسعلا قاحسإ نب سنوي انآ ٠ يلضافلا

 . يمزاحلا ىسوم نب دمحم ركبوبأ انأ
 : [ ةداتق نع خوسنملاو خسانلا بانك امأو ]- 44

 ءالع نب دمحم خیشلا هيبأ نع ۰ يجاجزملا فسوي خيشلا نع < هیورأف

 خیشلا نع <« يبهذلا دمحم نب نمحرلادبع خيشلا نع < يجاجزملا نيدلا

 نب دمحأ باهشلا نع « ناطقلا دمحم خيشلا نع « يلبنحلا يقابلادبع

 دمحأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا نع « يمثيبلا رجح
 ينادمبلا يلع نب رفعج نع « ةزمح نب ناميلس انأ < يسدقللا ركب يبأ نبا
 فالعلا نب رهاطوبأ انأ « يفريصلا نب رابجلادبع نب كرابملا انأ « يفلسلا انأ
 ىبحي نب مامه نع « ريثك نب دمحم انأ « ةفيلخ وبأ انأ « يلبنحلا ركبوبأ ان
 . ةداتق نع

 : [ خوسنملاو خسانلا باتك امأو ]- ۰
 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : يناتسچسلا دوواد يبأل

 ‹ لامكلا تنب بنیز نع < اشیلطخ نباب راطعلا دشار نب دمحم نب دمحأ

 انأ « يثيثرطلا يلع نب دمحأ انأ . يفلسلا انآ  يكم نب نمحرلادبع نع
 . دوادوبأ انأ , داجنلا نسحلا نب ناملس نب دمحأ انأ , ناذاش نب يلعوبأ

 : [ يناسارخلا ءاطع نع خوسنملاو خسانلا باتك امأو ]- 7
 ناميلس يالوم فيرشلا نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع « هيورأف

 ماقم مامأ يربطلا نيدباعلا نيز نع < يميجعلا نسح نع < يعردلا



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 تنب ءامسآ انتربخآ يفلسلا انآ « يلع نب رفعج انآ « ةزمح نب نامیلس

 يناربطلا انآ « هیوکدبع نب ىبحي نب يلع انآ « نارهم نب هللادبع نب دمحأ

 : [ هخوسنمو نآرقلا خسان باتك امأو ]- ۷

 رمعلا نع « بيقنلا ةزمح نب دمحم ديسلا نع « ىسلبانلا نع « یمیجعلا

 خيشلا هدلاو نع « يقشمدلا ىفيخلا نيدلا بح نب روصنم نب دمحأ

 هدج نع « يطانرغلا ىلع نب فسوي نب نايح ىبأ نب نايح نب دمحم نايح

 نسحلا يبأ نع « يقب نب ديزي نب دمحأ انا « صوحألا نب يلع يبأ نع

 نب رحب نب كلملادبع ناورموبأ انأ « فاوصلا دمحم نب متاح نب يلع انأ

 . ديبع بأ نع « زيزعلادبع نب يلع ان يرهوجلا ناذاش
 : [ هخوسنمو نآرقلا خسان باتك امأو ]- ۸

 نب نمحرلادبع ديسلا نع < هيورأف : يسدقملا ةمالس نب هللادبع يبأل

 يلع نب ركب يبأ ديسلا نع < لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس

 ديسلا نع « لدهألا حاطب دمحم نب فسوي ديسلا همع نع «لدهألا

 ‹ يجرشلا نيزلا نع « عبيدلا نبا ظفاحلا نع « لدهألا نيسح نب رهاطلا

 نع « هيبأ نع « يولعلا رمع نب ميهاربإ نب ناميلس نيدلا سيفن نع

 ىلع نب دمحم انأ « هيبأ نع « یخامشلا روصنم نب ريخلا ىبأ نب دمحأ

 هللادبع نب نسحلا نب ةعيبر رازن وبأ انأ « ىبحي يبأ نيدلا دامع نع « نذؤملا

 دحاولادبع نب لضفلا نب مساقلا نع « لصألا يناعنصلا ابسن يماشلا



 دبام دمحم دیناسا نم دراشلارصح سس(
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 يدنسلا مامإلل

 نع « يدادغبلا يميمتلا هللادبع نب هللا قزر دمحم ىبأ نع « ىنالديصلا

 ١ ۱ ۱ . هفلوم

 : [ هخوسنمو نآرقلا خسان باتک امأو ] 4
 يبأ نب دمحآ ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يزوجلا نب نمحرلادبع جرفلا يبأل

 « يحارشلا دمحأ نب ركب يبأ نع « هيبأ نع ٠ يخامشلا روصنم نبريخلا
 ۱ . هفلوم نع « ينميلا فيصلا يبآ نب ليعامسإ نب دمحم نع
 : [ خوسنلاو خسانلا باتك امأو ]- ۰

 دیعس دمحم خیشلا نع « ينالفلا خاص خیشلا نع « هيورأف : يكل
 دمحأ نع « يميجعلا نسح خیشلا نع « يعلقلا نیدلا جات نع ۰ رفس

 دمحم نيدلا بح هدج نع « يربطلا مرکم نب ىيحي نع « ينميلا لجعلا
 دمحأ نع « يغارلا نيسحلا نب ركب يبآ نيدلا نیز نع ۰ يربطلا دمحم نبا
 لاوكشب نب مساقلا يبآ نع < يلع نب رفعج نع ۰ راجحلا بلاط يبأ نبا

 . هفلؤم نع « باتع نب دمحم نب نمحرلادبع انأ
 : [ خوسنملاو خسانلا باتك امأو ] - ۱

 نب دمحم نب نمحرلادبع ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ساحنلا نب رفعج يبأل

 يلع نب دمحم ركب وبأ ان يرفعجلا نايفس يبأ نع « هيبأ نع « باتع
 ۱ ۱ . رفعج وبآ انآ « يوفدألا

 : [ مجنلا باتک امأو ]- ۲

 هيورأف : يشييلقألا يبيجتلا ليكو نبا ىسيع نب دعم نسب دمحأ سابصلا يبأل

 ‹ يشاشقلا دمحأ خيشلا نع « يميجعلا نسح خيشلا ىلإ مدقتملا دنسلاب
 ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا نع « يلمرلا ةزمح نب دمحأ نب دمحم نع
 نع « يكملا ناميلس نب دمحم نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ انأ ء رجح نبا

 . هفلؤم نع « ناملس نب قلاخلادبع نب دمحم نع « يدسم نبا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ رثألا لهأ حلطصم يف رکفلا ةبخن امأو [- 1۲

 . اهفلؤم ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأف : ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل

 : [ ظافحلا ةهرن امأو ]|-4

 بالاو مسالا يف اوقفتا ةاور ىلع لمتشی وهو ينيدلا دمحم یسوم يبآل

 نع « اجنملا تنب ةمطاف نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف

 هللادبعوبأ انأ ٠ يسدقملا دحاولادبع نب دمحم ايضلا انآ « ةزمح نب ناميلس

 . ينيدملا رمع نب دمحم ىسوموبأ انأ « يكم نب دمحم

 : [ ميظعلا نآرقلا ريسفت يف بولقلا ةهزن امأو ]

 يف مدقتلا دنسلاب هيورأف : يناتسحسلا زيزع نب دمحم ركب يبأ مامإلا فيلأت

 يخامشلا روضم نب ريخلا يبآ نب دمحأ باهشلا ىلإ هخوسنمو نآرقلا خسان

 يلع نب دمحم انأ « يرماسلا سابع نب دمحأ نسحلا يبأ نع « هيبأ نع
 دمحأ نب دمحم هللادبع يبأ نع « نامحد نب ميهاربإ نب دمحم نع « نذؤملا

 يرقملا سراف نب يقابلادبع نسحلا يبأ نع « باطخلا نباب فورعملا يزارلا

 . يرقملا نونح نب نيسحلا نب هللادبع نع
 : [ ةيحيصنلا باتك امأو ۲

 نيسح دمحم خيشلا يمع نع « هيورأف : نيهاش نب صفح يبأل
 ريهشلا يفوصلا يندملا نامسلا دمحم خيشلا نع « يدنسلا نع «يراصنألا

 يكملا ريشقاب ديعس هللادبع خيشلا نع « يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع

 نع ۰ يرصملا ينيسحلا ميحرلادبع ديسلا نب رمع ديسلا نع « يعفاشلا

 نب رمع نع « رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا نع « يلمرلا دمحم
 دمحم نع « ميحرلادبع نب دمحأ تنب بنيز نع < يسلابلا دمحأ نب دمحم

 انأ ء رمع نب هللادبعانأ فسوي نب نيسحلا وبآ انأ « ميركلادبع نبا

 . يبأ انأ « نيهاش نب دمحأ نب رمع نب هللاديبع مساقلاوبأ



 الباع دمحم دیناس نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ يسيرلا رشب ىلع ضقنلا باتک امأو ]- ۷
 ىلع درلا باتک يف هترکذ يذلا دنسلاب هيورأف : يمرادلا ديعس نب نامثعل

 . اهفلؤم ىلإ ةيمهجلا
 : [ حاكنلا بانک امأو 1- ۸

 ماجپلا نامیلس نب دمحأ دیسلا نع < هيورأف : ينايرفلا دمحم نب رفعجل
 دمحأ خيشلا نع ۰ يرصملا يلوبشألا نمحرلادبع نب دمحأ خيشلا نع
 نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع « يوللا

 يئاجلألا نب رمع نع « يناقللا نسح نب ميهاربإ نب ميهاربإ نع « يلبابلا
 نب دمحم نب دمحم بحا انأ ء« رجح نبا ظفاحلا نع « يطويسلا ظفاحلا نع
 انأ ‹ ميهاربإ نب دمحم نب هللادبع انأ « يسدقلا هللادبع نب دمحأ نب دمحم

 نب هللا ةبه انآ « ذزربط نب دمحم نب رمع انأ « دحاولادبع نب دمحأ نب يلع

 نب هللادبع انأ . يكمربلا رمع نب ميهاربإ انأ . يريرحلا رمع نب دمحأ

 يبايرفلا ضافتسلا نب دمحم نب رفعج انأ « يبنيزلا رفعج نب ميهاربإ
 : [ حاكنلا باتك امأو ]- ۱۹

 « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأف : مالس نب مساقلادیبع يبأل
 نبا يلعوبأ انأ « هدج نع < نايح يبأ نب نايح نب دمحم نايح يبأ نع

 نب حيرش انأ « يقب نب ديزي نب دمحأ مساقلا يبأ نع < ‹ صوحألا يبأ
 دمحأ ركبوبأ انآ « هللادبع نب سنوي انأ , مزح نب دمحم يبآ نع « دمحأ
 .ديبعوبأ ان زيزعلادبع نب يلع ان يبأ ان دلاخ نبا
 ۱ : [ نآرقلا ربسفت يف تکنلا باتک امأو ]۰

 ىلإ مدقتلا دنسلاب اضیآ هيورأف : يدروالا بيبح نب دمحم نب يلع نسحلا يبأل
 نب ميحرلادبع نع « دجملا يبآ نب يلع نسحلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا

 رهاط يبأ نع « هدج نع « رسيلا يبأ نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب ميهاربإ
 دمحم نب يلع نع « يريرحلا يلع نب مساقلا دمحم يبأ نع « يعوشخلا
 . هفلؤم نع « حرس نبا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ لوصألا رداون باتك امأو ]- ۱۱۹۱

 هیورأف : يذمرتلا میکحلا نذؤملا يلع نب دمحم هّلادبع يبأ ظفاحلا فيلأت

 ‹ ةزمح نب نامیلس نع « دجملا يبآ نب يلع نسحلا يبأ ىلإ مدقتلا دنسلاب

 دمحم نب ميركلادبع دعس يبأ ظفاحلا نع « زيزعلادبع نب ىسيع انأ

 قاحسإ انآ « رهظملا نب ديعس نب ىلع نب دمحم لضفلاوبأ انآ « ىناعمسلا

 نمحرلادبع نب دمحم ركبوبأ انأ « بيطخلا ينوبلا دمحم نب ميهاربإ نبا
 (ح) ميكحلا انآ « يدنكيببلا نادمح نب ديحأ نب دمحأ رصنوبأ انأ « يرقلا

 يبأ نب دمحأ باهشلا ىلإ هخوسنمو نآرقلا خسان يف مدقتلا دنسلاب هيورأو

 نع « يلشفلا ميهاربإ نب دمحم نع «هيبأ نع ۰ يخامشلا روصنم نبريخلا
 دمحم يبأ نع « ليلخلا ميهاربإ ماقم مامإ يربطلا سابعلا يبأ نيدلا بح

 نع < ينايجلا رساي نب دمحم ركب يبأ نع « بيطخلا رداقلادبع نب هللادبع

 نب رمع صفح يبأ خيشلاو دمحم نب ديعس نب يلع نب دمحم لضفلا يبأ
 نع « امهالك يراجنلا يفوعلا نمحرلادبع نب ديجملادبع نب دمحم

 نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ يبأ هدج نع « ميهاربإ نب دمحم نب دمصلادبع
 « يفسيسلا نادمح نب دمحأ نب دمحأ رصن يبأ نع ؛ يسخرسلا دمحأ

 . هفلؤم نع
 ١5- [1رابخألاو رداونلا باتك امأو [ :

 نب دمحم نب فسوي خيشلا نع « هيورأف : يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإل

 نع < ‹ يدركلا مي ميهاربإ خيشلا نع « هيبأ نع « يجاجزلا نيدلا ءالع

 ايركز يضاقلا نع « يلمرلا دمحأ نب دمحم نع ؛ يشاشقلا دمحأ خيشلا

 يبأ نب دمحأ نع « يخونتلا قاحسإ يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع

 نب حتفلاوبأ انأ « يمامحلا تاداعسلا يبأ نب بجنأ انأ « راجحلا بلاط

 انأ « ناذاش نب يلعوبأ انآ « نوريخ نب نسح نب دمحأ انآ « ىطبلا
 و

 . ليعامسإ انأ « ناسيك نب دمحم نب نسحلا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سر

 يدنسلا مامإلل

 : [ فتنلاو رداونلا باتک امأو ۲

 ظفاحلا نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دانسالاب هیورآف : خيشلا يبأل
 « يضرفلا دمحم نب دمحأ نب يلع نسحلا وبأ انآ « نيسحلا نب لضفلا يبأ
 نب رفعج انأ « يفقثلا رهاط يبأ نب دعسأ انأ ۰ يراخبلا نب رخفلا انأ
 انآ « میحرلادبع نب دمحأ نب دمحم رهاطوبآ انآ ٠ يفقثلا دحاولادبع

 . خيشلاوبأ

 : [ رداونلا باتك امأو ]1-4
 ةمطاف نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب اضيأ هيورأف : جلعدل

 انأ « يلع نب رفعج نع « ةزمح نب ناميلس نع « اجنملا نب دمحم تنب
 مساقلا وبأ انأ , طايخلا يلع نب دمحأ نب دمحم روصنم وبأ انأ , يفلسلا

 . جلعد انأ , نارشب نب دمحم نب كلملادبع

 : [ رداونلا باتك امأو ]5

 هيورأف : هنع يناتكلا دمحأ نب زيزعلادبع تادايز نم هيفو يزارلا دمحم نب مامتل
 ‹ ىبهذلا نب ةريره يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب اضيأ

 د نب قلاخلادبع انأ « ناسغ نب دمحم انأ « رفظملا نب مساقلا نع
 مامت نع < يناتكلا دمحأ نب نمحرلادبع انأ , ةزمح نب ميرکلادبعانآ

 . هب هریغو
 : [ يهاودلا يهاون امأو - ۲

 . يذوحألا ةضراع يف روكذملا دنسلاب هیورآف : يبرعلا نب ركب يبأ يضاقلل

 : [ يفنحلا هقفلا يف ةيادهلا ىلع ةياهنلا باتک امأو ] ۷
 يف روکذلا دنسلاب ا هيورأف : يشرقلا دمحم نب رداقلا دبع نيدلا يحم مامإلل

 . اهفلؤم ىلإ ةئيضملا رهاوجلا
 : [ ةيادهلا حرش ةياهنلا باتك امأو - ۸

 حرش ديدستلا يف روكذملا دنسلاب | هيورأف : يقانفسلا يلع نب نيسح ةمالعلل

 . اهفلؤم ىلإ ديهمتلا



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ قناقرلا زنك حرش قنافلا رهنلا امأو ۹

 دمحم نب نيسح دمحم خیشلا يمع نع « هيورأف : مجن نبرمع خيشلل

 خيشلا نع < ةكمب ةيفنحلا يتفم يقيدصلا رداقلادبع خيشلا نع « يدنسلا

 خيشلا نع ۰ يسلبانلا ينغلادبع ليعامسإ خيشلا نع < يميجعلا نسح

 . هفلوم نع « يربوشلا دمحأ

OO 



 دام دم یا نيد رشا رس و
 يدنسلا مامإلل

 ءاهلا فرح

 : [ عبسلا تاءارقلا يف يداهلا باتك امأ ]- ۰
 نسح خيشلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : نايفس نب دمحم هللادبع يبأل

 نع « يلمرلا دمحم سمشلا نع < ‹ يجافخلا باهشلا نع « يميجعلا

 انأ « يبنيزلا نسحلا نب دمحأ نع « رجح نبأ ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا

 نب نمحرلادبع انأ « يطوبرملا ىيحي نب يلع نب ريصنلادبع انأ « نايح وبأ
 انأ « ىيحي نب ركب يبأ نب ؛ معنملادبع بلاطوبأ انأ , يوارفصلا ديجمادبع
 . هفلؤم انأ « يزاجحلا دمحم نب دمحأ رمعوبأ انأ , مساق نب ميحرلادبع
 : [ يعفاسلا هقفلا يف يداهلا بانک امأو ۲۱

 نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يروباسينلا بطقلل

 نب دمحأ نب دمحم نع « بلاط يبأ نب دمحأ نع « يخونتلا قاحسإ يبأ
 . يروباسينلا بطق يلاعملاوبأ رهاط نب دوعسم انأ « يعيطقلا رمع
 ۱ : [ ایادهلا باتك امأو ۲

 يبآ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسالاب هيورأف : يبرحلل
 نب دمحأ نب ركب يبأ نع ‹ يسدقلا ديجلادبع نب ركب يبأ نب دمحأ سابعلا
 نب دمحم نب هللادبع ركبوبأ انأ , يلبرألا مي ميهاربإ نب دمحم انأ , مئادلادبع

 انأ . يرويطلا نب رابجلادبع نب كرابملا نيسحلا وبا انآ « روقنلا نب دمحأ
 (۱۰۰/ ب)نسحا نب دمحم رحبوبأ ان نيهاش نب دمحأ نب رمع / نب هللاديبع مساقلاوبأ

 .يبرحلا قاحسإ وبأ ان رثوك نبا
 : [ ايادهلا باتك امأو - ۲

 نع < « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب ًاضيأ هيورأف : ایندلا يبأ نبال
 نع « ينارحلا بيجنلا انأ « يدغشك نب دمحأ نع « يرهزلا يلاعملا يبأ



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 هما نيسحلاوبأ ١ انأ « را نب دمحأ نب رم انآ 4 ينيوزقلا رمع

 : [ عبسلا تاءارقلا يف ةيادهلا بانك و 1-۷۶

 يجاجزلا فسوی خیشلا نع « هيورأف : يودهلا رامع نب دمحأ سابعلا يبأل

 میهارب] خیشلا نع « يجاجزلا نيدلا ءالع نب دمحم خیشلا هيبأ نع

 نع « یلمرلا دمحآ نب دمحم نع < « يشاشقلا دمحأ خيشلا نع < يناروكلا

 نع « يا مث ينامنعلا ركب يب نب دمحم حتفلا يب نع ؛ ايركز يضاقلا

 لا نب نمحرلادبع مساق يبأ نع دانس < نب معنادبع نع

 . يودهلا انأ « يموزخملا

 : [ نآرقلا يناعم يف ةياهنلا غولب ىلإ ةيادهلا باتك امأو ]- ۱۱۷۵

 . اهفلوم ىلإ ةرصبتلا يف روک ذلا دنسلاب هيورأف : يكمل

 : [ ةيفنحلا هقف يف ةيادهلا باتك امأو ] 7

 : ينانيغرلا يناغرفلا ليلخلا نب ليلجلادبع نب ركب يبأ نب يلع نيدلا ناهرب مامإلل
 يراصنألا بوقعي نب دارم دمحم نب نيسح دمحم خيشلا نع < هيورأف

 نع ‹يدنسلا روفغلادبع نب مشاه دمحم خيشلا نع <« هيبأ نع « يدنسلا

 نسح خيشلا نع ۰ ةكمب ةيفنحلا يتفم يقيدصلا رداقلادبع خيشلا

 ‹ ىسابعلا ىلع نب دمحأ نع < يشاشقلا دمحأ خيشلا نع ‹ ىميجعلا

 نع « يولعلا يكمل ا دهف نب زيزعلادبع نب رداقلادبع نب نمحرلادبع نع
 نب رمع نيدلا جارس نع ۰ يكملا دهف نب زيزعلادبع نب هللاراج همع

 يندملا يدنرزلا هللادبع نب دمحم نيدلا دجم نع « يرهاقلا ميحرلادبع

 يئارصقألا ميهاربإ نب دمحم نب ىيحي نيدلا نيمأ ةيفنحلا خيش نع « يفنحلا



 عدم نام ندارم سسس-------_.(یج)
 يدنسلا مامإلل

 ينامثعلا نيسحلا نب ركب يبأ نيدلا نیز ةاضقلا يضاق نع « يرهاقلا

 دمحم نب رمع نب دمحم نيدلا ريهظ نع « يفنحلا يتاعاسلا يلع نب دمحأ

 مامإلا نع « يروركلا راتسلادبع نب دمحم نع < يداباجونملا يراخبلا

 دمحم نع « اضيأ هيوري يشاشقلا دمحأ خيشلاو (ح) ينانيغرملا نيدلا ناهرب

 نع « يولعلا دهف نب رمع نع « ايركز يضاقلا نع « يلمرلا دمحأ نبا

 نب دمحم نع ۰ يفنحلا يدشرلا دمحأ نب ميهاربإ نب دمحم نيدلا لامج

 لوألاف يسدقملا بحم ا نب دمحأ نب هللادبع نب دمحمو يشرقلا يفاكلا نب يلع

 نب نيسح نع « يرغشاكلا رمع نب جاجح نب هللادبع نيدلا سمش نع

 نع « يردركلا راتسلادبع نب دمحم نع « يداباجونلا نيدلا ريهظ نع

 ىبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع « اضيأ هيوري ايركز يضاقلاو (ح) فلؤملا

 هللادبع نيدلا سمش نع « يفنحلا يركبلا ماغرض نب يلع نب دمحم هللادبع

 . مدقتملا هدنسب يرغشاكلا جاجح نبا

 : [ نزحلاو مهلا باتك امأو - ۷

 ‹ يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع ۰ هيورأف : ایندلا يبأ نبال

 دمحم نب دمحأ خيشلا نع « ريهشلا يندلا يفوصلا نامسلا دمحم خيشلا نع
 دمحأ خيشلا نع « يعفاشلا ينميلا ينيدرلا دمحم ديسلا نع « يلخنلا

 (١١١/أ) نع « يراصنألا ايركز يضاقلا نع / يلمرلا دمحم نع « يشاشقلا
 برعلا تس نع « نيسحلا نب لضفلا ىبأ ظفاحلا نع « رجح نبا ظفاحلا
 دمحم نب رمع انأ « اهدج نع « دحاولادبع نب دمحأ نب يلع نب دمح ةنبا

 نبا انا « يبا انآ ‹ يبنيزلا يلع نب دمحم نب دارط نب يلع انآ « ذز ربط نبا

 . ايندلا ىبأ نبا نع « ناوفص نبا انأ « نارشب



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالل

 يبنلاب رشب نم ناهکلا نم یکحی ام بیجعو ناجلا فتاوه باتک امأو ]۸
 : [ ناهربلا حضاوب هَ
 نع « يشاشقلا دمحآ خیشلا ىلإ روکذلا دنسلاب هيورأف : يطئارخلل

 خیشلا نع « يوانشلا يلع خیشلا هيبأ نع < يوانشلا دمحأ خيشلا

 « يكملا دهف نب يقتلا نع « يطويسلا ظفاحلا نع « ينارعشلا باهولادبع

 دمحأ نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإوبأ انأ « يخونتلا قاحسإ ىبأ نع

 رهاطوبأ انأ « رسيلا يبأ نب ميهاربإ نب ليعامسإ انأ « يناولا يطالخلا

 نب دمحأ نسحلاوبأ انآ « يملسلا ملسلا نب يلع نسحلا وبأ انأ « يعوشخلا

 انأ «نامثع نب دمحأ نب دمحم ركبوبأ يدج انأ « ديدحلا يبأ نب دحاولادبع

 .هب يطئارخلا رفعج نب دمحم ركبوبأ

 : [ فتاوهلا باتک امأو 1 6
 نع < يطويسلا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : ايندلا يبأ نبال

 ةزمح نب ناميلس نع < يسدقملا ركب يبأ نب دمحأ نع ‹ رجح نبا ظفاحلا

 « يراشعلا بلاطوبأ انآ « يرويطلا نب نيسحلاوبأ انأ « ىناغرفلا كلملادبع

 يبأ نع « ناوفص نب نيسحلا انأ « ىمس يخأ نب هللادبع نب دمحم انأ

 . هللا همحر ايندلا

 فيعرف



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 واولا فرح

 : [ يفاولا باتک امأو 1-۰

 هیوراف : يفسنلا دومحم نب دمحأ نب هللادبع تاكربلا يبأ نيدلا ظفاح مامالل

 . زنکلا يف رم يذلا دنسلاب

 : [ تايرتولا باتک امأو ۷۱

 نع « هيورأف : يدادغبلا ديشر نب هللادبع نب دمحم ركب يبأ بيدألا مظن

 قلاخادبع خيشلا نع « يجاجزملا نيدلا ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا

 نع « يبهذلا دمحم نب نمحرلادبع خيشلا نع « يجاجزلا ركب يبأ نبا
 رجح نبا نع « ناطقلا دمحم خيشلا نع « يلبنحلا يقابلادبع خيشلا

 سابعلا يبآ نع « رجح نبا ظفاحلا نع < ايركز يضاقلا نع « يمئيبلا

 يرزوتلا نامثع نب دمحم نب نامثع رخفلا نع « يحلاصلا ركب يبأ نب دمحأ

 . اهمظان انأ

 : [ لجولا باتك امأو ]- ۲

 يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : اهندلا يبأ نبال

 نب دمحأ سابعلا يبأ نع « يقشمدلا قيدص نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ
 « برقملا نب دمحأ انأ « تاداعسلا يبأ نب رجبأ انأ , ةنحشلا نب بلاط يبأ

 نبا انآ « نارشب نب نيسحلاوبأ انأ < يبنيزلا يلع نب دمحم نبا دارط انأ

 . هفلؤم نع « ناوفص

 : [ طيسولاو زيجولا باتك امأو ] - ١

 . ةصالخلا يف رم يذلا دنسلاب ام هيورأف : هقفلا يف يلازغلل امهالک



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ١4 -] عرولا باتك امأو [ :

)۱۰۱/( 

 دارم دمحم نب نيسح دمحم خیشلا يمع نع < هيورأف : دمحأ مامإلل

 خيشلا نع « يبرغملا هللادبع نب دمحم نب دمحم خيشلا نع « يراصنألا
 خيشلا نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا ملاس نبا هللادبع
 . يطيغلا يلع نب دمحأ نب دمحم مجنلا نع « ظعاولا يزاجح دمحم
 يبآ نع < , رجح نبا ظفاحلا نع « ةزمح نب دمحآ نب دمحم لامکلا يبآ
 وبأ انأ « يركاسعلا بلاغ يبأ نب ب مساقلا نع « دجا يبأ نب يلع نسحلا

 نب دمحم نب بلاطوبأ انأ « رصان نب لضفلا يبأ نع « ريقملا نب نسحلا
 انأ ٠ سراوفلا يبأ نب حتفلاوبأ انأ « طايخلا يلع نب دمحم انأ « رداقلادبع
 ركبوبأ انأ « قارولا قلاخلادبع نب ركب وبأ انآ / ملسم نب رفعج نب دمحأ
 . دمحأ مامالا نع « يذورملا

 يبنلا نع . هدج نع . هيبأ نع , ىور نميف ملعملا يشولا باتك امأو ]- 6

 . يئالعلا

 داصو ب : ۲ توملا دنع ءاملعلا اياصو باتك امأو 1-7
 « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب ًاضيأ هيورأف : ریز نب دمحم يبأل

 فسوي نب رمع نب دوواد انأ , يسلابلا دمحأ نب دمحم نب رمع نع

 يعوشنلا ميهاربإ نب تاكرب انأ « فسوي نب رمع نب فسوي انأ ٠ بيطخلا
 يلعوبآ انأ « العلا يبأ نب مساقلا وبآ انأ « يملسلا ملسم نب يلع انأ
 نب دمحم نب هللادبع انأ ¢ فورعم نب نامثع نبا نمحرلادابع نب دمحأ



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ءادنبالاو فقولا باتک امأو - ۷

 نب دمحأ دیسلا نع « هيورأف : لامحلا نارهم نب سابع نب نسحلا يلع يبأل
 « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا نع « ماجاهلا ناميلس ديسلا

 نع ۰ يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع <« يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع

 نع « يطيغلا دمحم مجنلا نع « يروهنسلا دمحم نب ملاس اجنلا يبأ

 نع « يندملا مث ينامثعلا ركب يبأ نب دمحم حتفلا يبأ نع ءايركز يضاقلا

 ىيحي نب دمحم نب قاحسإ نب دمحم هللادبع يبأ نب نمحرلادبع جرفلا يبأ
 نب دمحأ نب دمحم انآ « هيونسح نب مساقلا نبا دمحم انأ  يدبعلا

 . هفلؤم نع « ذوبنس نب بويأ نب دمحأ نب دمحم نع « باهولادبع
 : [ ءادتبالاو فقولا باتك امأو - ۸

 يضاقلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأف : يرابنألا مساقلا نب دمحم ركب يبأل

 « يركبلا ماغرض نب يلع نب دمحم نع « رجح نبا ظفاحلا نع « ايركز
 دمحم وبآ انأ « رفاظ نب باهولادبع انآ « يرصلا نب فسوي نب ىيحي نع
 انآ « يزابذورلا خاص نب يلع انآ « لمؤملا نب نسحلا وبأ انآ « ينامثعلا

 . يرابنألا نب ركبوبأ انآ « بتاكلا ىلع نب دمحم

 : [ ءادتبالاو فقولا باتك امأو ۹
 نع « ينالفلا اص خيشلا نع « هيورأف : ينج نسب نامثع حتفلا يبأل

 نب هللادبع خيشلا نع <« يدنسلا تايح دمحم خيشلا نع ۰ رفس ديعس دمحم

 نع « يروهجالا يلع نع « يرفعجلا یسیع خيشلا نع « يرصبلا ملاس
 نالسر نب رمع نب خاص نع « يطويسلا لالجلا نع « ينارقلا رونلا
 نبا انأ « يقرلا يلع نب دمحم انآ « يخونتلا قاحسإ يبأ نع « ينيقلبلا

 ‹ يزجسلا نب هللا ةبه تاداعسلاوبأ انأ . يدنكلا نميلاوبأ انأ « يراخبلا

 م ‹ ينيسامشلا تباث نب رمع مساقلا يبأ نع ءابطابط نب دمحم نب ىيحي نع

 . هللا همحر هفلؤم نع
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 ءایلا فرح

 ١ ] ةتوقايلا باتك امأو [ : :
 يالوم نع « ةنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع هيورأف

 نع « يخركلا نيدلا ردب نع ۰ يروهجألا يلع خيشلا نع « فيرشلا
 يئالعلا ديعس نب ريخلا يبأ نع « رجح نبا ظفاحلا نع ؛ يطويسلا ظفاحلا

 جرفلا يبأ نع « هدج نع « مئادلا دبع نب دمحأ نب ركب يبأ نب دمحم نع
 هفلؤم نع « ناذاش نب يلع يبأ نع « ناهبن نب يلع يبأ نع « بيلك نبا

 دهازلا دحاولا دبع نب دمحم نب رمع يب .
  [ 1١نيقيلا باتك امأو [ :

 ةنس نب دمحم نع « ينالفلا اص خيشلا نع هيورأف : اهندلا يبأ نبال ‹

 مجنلا نع « يروهنسلا دمحم نب ملاس اجنلا يبآ نع « فيرشلا يالوم نع
 نبا ظفاحلا نع « يطابنسلا دمحم نب قحلا دبع فرشلا نع « يطيغلا دمحم

 انأ يزملا جاجحلا يبأ ظفاحلا نع « قحلا دبع نب يلع نب دمحأ نع « رجح

 نب دمصلا دبع انأو ذزربط نب صفح يبأ نع « يفاكلا دبع نب ثراولادبع

 ناوفص نبا انأ نارشب نب نيسحلا وبأ انأ دمحأ نب مالسلا دبع انآ قلاخادبع

  [- ۲رباكألا ةديقع يف رهاوجلاو تيقاويلا باتك امأو [ :
 دمحم نب نيسح دمحم خيشلا يمع نع هيورأف : ينارعشلا باهولادبع غیشلن

 يدنسلا روفغلا دبع نب مشاه دمحم خيشلا نع ‹ هيبأ نع < يراصنألا دارم

 خيشلا نع « يميجعلا نسح خيشلا نع < يقيدصلا رداقلا دبع خيشلا نع

 يلع خيشلا هيبأ نع < يوانشلا دمحأ خيشلا نع < « يشاشقلا دمحأ

 هفلؤم نع « يوانشلا .
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 هقفلاو ریسفتلاو ثيدحلا بتک دیناسآ يف مالکلا انب یهتنا ثیحو

 ةدئافلا متتل تالسلسلا يف نآلا عرشنلف دئاقعلاو بطلاو ةيبدالا مولعلاو

 هيلإ يتيصانب ذخأيو هيلع ينتبثيو ريخلا ىلع يننيعي نأ لأسأ هللاو عفنلا معیو

 لك ضيفم هنإ قئاوعلا نم ينسرحيو يويندو ينيد ءوس لك نع ۰ ينظفحو
 اكربت الوأ أدبنو بينأ هيلإو تلكوت هيلع هللاب الإ يقيفوت امو دوجو ريخ
 1 ةمحرلا ثيدحب ًانميتو
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 تالسلسلا

 ١7 - ] ةيلوألاب لسلسلا [۲۲ :
 ديسلا هرهد يف هللا ةجحو هرصع مامإ فراعلا ىلاعت هللا يلو هب ينربخأف

 ىلاعت هللا لاطأ - لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس نب نمحرلا دبع

 نب قلاخلا دبع خيشلا نع « ىيحي نب ناميلس نيدلا سيفن هدلاو نع - هءاقب

 هدلاو فورعملا ديعس نب دمحأ نب دمحم خيشلا نع « يجاجزملا ركب يبأ

 ىلاعت هللا عتم - ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا يخيش هيوريو (ح) هليقعب
 دمحم نب قلاخلا دبع خيشلا نب هللا رمأ خيشلا نع « ايلاع - اضيأ هتايحب

 دمحم خيشلا نع « ديبز جراخ يف ةروهشم ةيرق هتيحتلاب نوفدملا يجاجزملا

 نباب روهشملا يطايمدلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع « هليقع دمحأ نبا

 ملعلا لهأ نم عمج ةرضحب هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو : لاق ينغلادبع

 هتعمس ثيدح لوأ وهو : لاق يفونملا زيزعلا دبع نب دمحم رمعملا هب انث : لاق

 )١( ةلسلسملا ثيداحألا نع ةمئألا مالك نم دئاوف هذهو :

 ١- فعض نم تالسلسلا ملست املقو " : نوثالثلاو ثلاثلا ) عونلا يف حالصلا نب ورمعوبأ لاق

 < لسلستلا فصو يف ينعأ ٠ هدانسإ طسو يف هلسلست عطقني ام هنمو « نتملا لصأ يف ال

 ه.أ " . هتعمس ثيدح لوأب لسلسملاك « هيف صقن كلذو .

 ١- ص ) ةظقولا ' يف امك « يبهذلا مامالا لاقو ٤٤ ( : اهرثكأو « ةيهاو تالسلسملا ةماعو

 اهلاوقأو « اهتاور بذكل « ةلطاب : -

 لسلسملاو « نييرصملاب لسلسملاو « نييقشمدلاب لسلسملاو ۰ فصلا ةروس ءارقب لسلسملا

 ه .آ " باهش نبا ىلإ نيدمحم اب .
 # يواخسلل " ثيغملا حتف " : رظنتو ) ٤/ - ۳۷ةلاطإلا ةيشخ الول . رردو دئاوف هيفف ( لسلسملا

 رومأم ريغ اهرظناف - اهتلقنل - .
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 ثیدح لوأ وهو يديشرلا سومغ نب ريخلا وبآ رمعلا خیشلا هب انث : لاق هنم
 وهو يراصنألا دمحم نب ايركز فرشلا مالسالا خيش انث : لاق هنم هتعمس

 نب ناميلس نب نمحرلا دبع ديسلا اضيأ هيوريو (ح) هتعمس ثيدح لوأ

 لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا هيبأ نع < ‹ لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي

 خيشلا نع < ‹ امهالك يجاجزملا ركب يبآ نب قلاخلا دبع خيشلا نعو لدهألا
 نيدلا ناهرب هيبأ نع < ‹ يدركلا مي ميهاربإ النملا نب رهاط دمحم رهاط يبآ

 رمع نب ىيحي نب ناميلس ديسلاو (ح) يندلا مث يدركلا نسح نب ميهاربإ

 يبرغملا بيطلا نب دمحم خيشلا نع < ‹ اضيأ هيوري خيشلا دلاو لدهألا لوبقم

 (ح) هيبأ نع < ميهاربإ النم نب رهاط دمحم خيشلا نع نع « يندملا مث يسافلا

 نب هللا دبع ديسلا دنسلا يلاع ةمالعلا نع ۰ اضيأ هيوري ناميلس ديسلاو

 : لاق يدركلا نسح نب ميهاربإ خيشلا نع « يولعاب هيقفلاب نمحرلادبع
 رداقلا دبع نب يقابلا دبع نب يقابلا دبع يبرغملا ثدحا هيقفلا ينربخأ
 نم لا هب بتكو هنع هتيور لسلسم ثيدح لوأ وهو يقشمدلا يلبنحلا
 ثيدح لوأ وهو يلبنحلا يتوهبلا نمحرلا دبع رمعملا خيشلا انأ قشم
 يراصنألا ايركز نيزلا ىضاقلا نب فسوي نيدلا لامج خيشلا انث هنم هتعمس

 انأو يدركلا مي ميهاربإ خيشلا لاق (ح) هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو يجرزخلا

 دمحم نب دمحأ نيدلا يفص ققحا هاب فراعلا مامإلا انخيش مدقت ام ىلعأ
 ثيدح لوأ وهو ىشاشقلاب فورعلا يراصنألا دلوملا يندلا دتحملا يسدقلا
 3 یر سمش نم ةماعلا هتزاجإب عمسأ رضاح انأو دمحم يدلو هطبس هعمسأ
 يضاقلا نع ۰ فسوي لامجلا اذكو هتياورب يلمرلا دمحأ نب دمحم /نيدلا

 خيشلا اضيأ انأو : يدركلا ميهاربإ خيشلا لاقو (ح) يراصنألا ايركز
 ركب يبأ نب دمحأ نب ىيحي نب دمحم نب ديعس نب دمحم بيدألا ةمالعلا

 يلع نب هللا دبع دمحم يبأ فيرشلا نع « ةزاجإ يكلاملا يشكارملا يسوسلا
 روجنملا يلع نب دمحأ سابعلا يبأ نع « يساملجسلا ينسحلا رهاط نبا
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 نيسلا مضب نيقس نب يلع نب نمحرلا دبع ديز يبأ دنسملا نع « يسافلا
 يضاقلا مالسإلا خيش نع < ‹ يسافلا يمصاعلا ةددشملا فاقلا حتفو ةلمهملا
 ريغ هب انأو : يبرغملا بيطلا نب دمحم خيشلا لاقو (ح) يراصنألا ايركز
 نيدباعلا نيز هيبأ نع ۰ بهاوملا يبأ نيدلا فرش ىيحي خيشلا نع نع « دحاو
 يبأ دمحأ نيدلا يلو هدلاو نع « رداقلا دبع نيدلا ييح هيبأ نع يداه يبأ
 ايركز يضاقلا هدلاو نع « فسوي نيدلا لامج هدلاو نع « ةعرز

 يخيش دلاو لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس ديسلاو (ح) يراصنألا
 دمحأ ديسلا نع « اضيأ هيوري - هءاقب ىلاعت هللا لاطأ - نمحرلا دبع ديسلا
 يولعاب فاقسلا ليقع نب رمع ديسلاو لدهألا لوبقم فيرش دمحم نبا

 لوبقملا ديسلاو يسلبانلا ينيرافسلا ملاس نب دمحأ نب دمحم خيشلاو يكملا
 خيشلاو يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع « , مهتعبرأ ينميلا لدهألا يراكب
 يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا نع < « امهالك يرصبلا ملاس نب هللا دبع
 نب فسوي لامجلا نع < ؛ يلبشلا نب دمحم نب دمحأ باهشلا نع ۰ يرصلا
 يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلاو (ح) هيبأ نع « ‹ يراصنألا ايركز يضاقلا
 مجنلا مالسإلا خيش نع < ‹ يقشمدلا يبتكملا دمحم خيشلا نع « ‹ ًاضيأ هيوري
 يورأو (ح) يراصنألا ايركز يضاقلا نع < « يزغلا ردبلا هدلاو نع يزغلا
 نيدلا ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا نع « اضیآ ةيلوألاب لسلسلا
 : لاق ةسورحا ديبزب ۱۲۱۲ ةنس يف هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو يجاجزلا
 ثيدح لوآ وهو : لاق يرصملا يلوبشألا دبع نب دمحأ ةمالعلا انخيش هبانأ
 ةمالعلا خيشلا هب ينربخأ : لاق ۱۱۷۱ ةنس ةسورحملا ديبزب اقلطم هنم هتعمس
 انخيش هبانأ : لاق هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو « ىشيشبلا فوؤرلا دبع
 هتعمس ثيدح لوأ وهو « يرصملا يشيشبلا فيطللا دبع نب دمحأ ةمالعلا
 ةمالس نب دمحأ نب ناطلس مئ ةازعلا وبأ ةمالعلا انخيش هبانأ : لاق هنم
 نب دمحأ انخيش هبانأ : لاق هن هتعمس ثيدح لوأ وهو « يرصملا ي ىحازملا
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 دمحآ ققحملا انخیش هبانأ : لاق هنم هتعمس ثيدح لوآ وهو 2 يکبسلا ليلخ

 مالسإلا خيش هبانأ : لاق هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو ىمثيبلا رجح نبا

 هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو « ينالقسعلا رجح نب دمحأ ظفاحلا انخيش

 خيشلا هب ينثدح : هيلإ ةقباسلا انديناسأب يدركلا ميهاربإ خيشلا لاقو (ح)

 يبيقعلا يزعتلا ينميلا يراصنألا فيفعلا نب دمحم نب يلع نيدلا رون هيقفلا

 ينث : : لاق هنم هتعمس ثیدح لوآ وهو ۰ ۷۲ ةنس جحلا دعب ًارئاز انیلع مدق

 دمحآ نب زیزعلا دبع نب نیدلا يقت نب زیزعلا دبع نیدلا زع ةمالعلا يلولا

 رایدلا ثدحم ةلحرلا ظفاحلا انآ هنم هتعمس ثیدح لوآ وهو ينميلا يشيبحلا

 (۱۰۳/]) هتعمس ثیدح لوآ وهو « ىنسحلا لدهألا / نيسحلا نب رهاط دیسلا ةينميلا

 عبیدلاب فورعلا يلع نب زیزعلا دبع نيدلا هيجو ظفاحلا انأ : لاق هنم
 هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو « يديبزلا ينابيشلا [ ةبونلا ةفلب ضيبألا هانعمو ]

 وهو « يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم نب نيدلا سمش ظفاحلا انأ : لاق

 رجح نب يلع نب دمحأ ظافحلا مامإ هبانأ : لاق هنم هتعمس ثيدح لوأ

 وهو : لاق ةرهاقلاب بيطخلا يومحلا دمحم نب هللا دبع لامجلاو ينالقسعلا

 يسافلا يبرغملا بيطلا نب دمحم خيشلا لاقو (ح) امهنم هتعمس ثيدح لوأ

 ديز يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ حلاص خيشلا هبانأو : هيلإ قباسلا اندانسإب

 يبأ رمعلا ةيوارلا نع « يسافلا يلع خيشلا نبا رداقلا دبع نب نمحرلادبع

 نيز مارحلا دجسملاب ماقملا مامإ يرئازجلا ميركلا دبع نب دمحم لامجلا

 نب مركم نب ىيحي نب دمحم نب رداقلا دبع نيدلا ىيح مامالا نب نیدباحلا
 نع « اضيأ بيطلا نب دمحم خيشلا هيوريو (ح) يكملا ينيسحلا يربطلا بحمل ا

 يلع خيشلا نب ب رداقلا دبع نب نمحرلا دبع ديز يبأ نب دمحم هللادبع يبأ

 بیطلا نب دمحم خيشلا هيوريو (ح) يربطلا نيزلا نع ‹ هيبأ نع < يسافلا

 نب نسح رارسألا يبأ خيشلاو يعردلا رصان نب دمحم خيشلا نع < اضيأ
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 وهو يربطلا نیدباعلا نيز مامإلا هبانث : الاق يكلا يميجعلا ىيحي نب يلع

 ييحم مامالا اندلاو انث : لاق مارا دجسلا نم ماقلاب هنم انعمس ثیدح لوآ

 نع « يراصحا نع « يربطلا مرکم نب ييحي نب دمحم نب رداقلا دبع نیدلا

 هانعمس ثيدح لوأ وهو رجح نبا ظفاحلا نع « يرمعلا دمحم دنسملا رمعلا

 نب دمحم هللا دبع يبأ نع « ًاضيأ بيطلا نبا دمحم خيشلا هيوريو (ح) هنم

 هدلاو مع نع « يسافلا مث يئالدلا يوانسملا نب دمحأ سابعلا يبأ خيشلا

 ركب يبأ نب دمحم نب طبارلاب وعدلا دمحم هللادبع يبأ هريغو ليهستلا حراش

 نیز ةفيرشلاو ةكرابم ةفيرشلا نيتدنسملا نيتنوصملا نيتفيرشلا نع « يئالدلا
 نع « امهتياورب يربطلا دمحم نب رداقلا دبع نيدلا ييحم خيشلا يتنب فرشلا

 وهو اطخو اظفل ةماع ةزاجإ يرصملا يراصحلا ميهاربإ نب دحاولا دبع رمعلا
 نمحرلا دبع نب ميحرلا دبع ةمالعلا انأ : لاق هنع هاتور ثيدح لوأ

 ثيدح لوأ وهو « يرمعلا دمحأ نب دمحم نيدلا سمش دنسملاو یسابعلا

 ظفاحلا هب ينأ : يسابعلا لاقو (ع) رجح نب ظفاحلا نع « امهنم هتعمس

 هتعمس ثيدح لوأ وهو « يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلادبع نيدلا لالج

 رجح نب يلع نب دمحأ نيدلا باهش ظفاحلا هب ينربخأ : لاق هنم

 لوأ وهو « ينوصلا دمحم نب دمحم نب نمحرلا دبع لضفلاوبأو ينالقسعلا

 خيشلا نع « اضيأ هيوري بيطلا نب دمحم خيشلاو (ح) امهنم هتعمس ثيدح

 نع < يسافلا يلع نب دمحأ هدلاو مع نع « يسافلا نمحرلادبع نب دمحم

 نب ميهاربإ قاحسإ يبأ نع « يسانكلا يضاقلا نب دمحم نب دمحأ باهشلا

 « يطابنسلا قحلا دبع فرشلا دنسلا نع « يمقلعلا ركب يبأ نب نمحرلادبع
 باهشلا لاق ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ نيدلا باهش ظفاحلا نع
 نب نمحرلا دبع لضفلا وبأو بيطخلا يومحلا دمحم نب هللا دبع لامجلاو
 نب ميحرلا دبع لضفلا وبأ نيدلا نيز ظفاحلا هبانأ يفوصلا دمحم نب دمحم

 ردصلا / هب ينثدح : لاق هنم هانعمس ثيدح لوأ وهو يقارعلا نيسحلا (۱۰۳/ب)



 دبام دمحم دیناسا نم هراشلا رمح تسل )

 يدنسلا مامإلل

 هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو ۰ يموديلا ميهاربإ نب دمحم نب دمحم حتفلاوبآ

 نب نمحرلا دبع ةريره يبأ لالجلا نع ۰ اضيأ هيوري يطويسلا ظفاحلاو (ح)

 هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو : لاق نقلملا نب يلع نب رمع جارسلا نبا يلع
 ردصلا هبانأ : لاق نقلملا نب رمع نب رمع جارسلا هدج نع ۰ هيبأ نع

 دمحم حتفلا يبأ فرشلا نع ‹ اضيأ هيوري يواخسلا سمشلاو (ح) يموديملا
 نب ركب وبأ نيزلا يدلاو هب انأ : لاق يندملا مث يغارملا ينامثعلا ركب يبأ نبا
 يوانملا ميهاربإ نب دمحم يلاعملا وبأ يضاقلاو يغارملا ينامثعلا نيسحلا
 سمش دنسلاو يفنحلا ينانكلا ميهاربإ نب ليعامسإ نيدلا دجم يضاقلاو
 : اولاق مهنم هتعمس ثيدح لوأ وهو : لاق يبلح لا فسوي نب دمحم نيدلا

 نيسح دمحم خيشلا يمع نع هيورأو (ح) يموديملا حتفلاوبآ ردصلا هبانث

 وهو يبرغلا هللا دبع نب دمحم نب دمحم خيشلا هبانأ : لاق يدنسلا يراصنألا
 : لاق يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا هبانأ : لاق هنم هتعمس ثيدح لوأ
 يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا هبانأ : لاق هنم هتعمس ثيدح لوأو هو

 يبلشلا دمحم نب دمحأ دنسلا خيشلا هبانأ : لاق هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو

 ايركز نب فسوي لامجلا هبانأ : لاق هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو يفنحلا

 نب ميهاربإ نيدلا ناهرب هبانأ : لاق هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو يراصنألا

 باهشلا هبانأ : لاق هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو يدنشقلقلا دمحأ نب يلع

 ردصلا هبانأ : لاق هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو يسدقلا ركب يبأ نب دمحأ

 وبأ بيجنلا هبانأ : لاق هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو يموديملا حتفلا وبآ

 : لاق هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو ينارحلا معنملا دبع نب فيطللا دبع جرفلا
 هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو يزوجلا يلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ هبانأ

 لوأ وهو يروياسينلا نذؤملا اص يبأ نب ليعامسإ ديعس وبأ هبانأ : لاق



 دباع دمحم دیناس نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : لاق هنم هتعمس ثیدح لوأ وهو حلاص وبأ هبانأ : لاق هنم هتعمس ثيدح

 هتعمس ثيدح لوأ وهو يدايزلا"' شحم نب دمحم نب دمحم رهاط وبأ هبانأ

 يازلاب زازبلا لالب نب ييحي نب دمحم نب دمحأ دماح وبأ هبانأ : لاق هنم

 خيش وهو يربطلا نيدباعلا نيز مامإلا ىلإ ةمدقتملا ديناسألاب يورأو هرركملا

 ةفيرشلاو ةكرابم ةفيرشلا هيتخأ ىلإ ةقباسلا ديناسألاو يميجعلا نسح خيشلا

 نب يبحي نب دمحم نب رداقلا دبع نيدلا ييح مهيبأ نع « مهتثالث فرشلا نيز
 نب ييحي يدج انآ : لاق هنم هانعمس ثيدح لوأ وهو : اولاق يربطلا مركم

 بحملا دمحم يدج هبانأ : لاق هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو يربطلا مركم

 بحملا دمحم مامإلا هبانأ : لاق هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو ريخألا يربطلا

 دعسأ نب هللا دبع هبانأ : لاق هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو طسوألا يربطلا

 يضرلا ميهاربإ ةمئالا مامإ هب ينث : لاق هنم هتعمس ثيدح لوآ وهو يعفايلا

 يربطلا بحنا دمحأ ظفاحلا هبانآ : لاق هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو يربطلا

 يلع نسحلا وبأ مامالا يمع هبانأ : لاق هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو ربكألا

 نب دمحم خيشلا ها : لاق هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو يربطلا ركب يبأ نبا

 انأ : لاق هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو ""ينميلا فيصلا يبأ نب ليعامسإ

 اه: لاق هنم هتعمس ثیدح لوآ وهو يسدقلا نسحلا وبآ خیشلا

 لبش نب ركب وبآ هبانآ : لاق هنم هتعمس ثیدح لوأ وهو یجابیدلا / هللا دبع (۱۰6/3)

 ثیدح لوأ وهو يناشهدلا رمع هبانآ : لاق هنم هتعمس ثیدح لوآ وهو

 هنم هتعمس ثیدح لوأ وهو يحنوبزلا دمحم نب دمح هبانآ : لاق هنم هتعمس

 . ةمجعم نيش هرخآ ةيناثلا ميملا رسکو ةلمهلاو نوکسو میلا حتفب (۱)

 فنصلا طخب انه اه امو . ررحُي . يبلهلا زیزعلادبع نب ةزمح - ينميلا ليعامسإ نب دمحم دعب ام (۲)

 . مهو وأ « رصب لاقتنا

 . - ةيلوالاب لسلسلا - تابثألا بتک رظنیلو



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : لاق هنم هتحمس ثیدح لوآ وهو يبلهلا زیزعلا دبع نب ةزمح هبانآ : لاق

 ثیدح لوآ وهو زازبلا لالب نب ييحي نب دمحم نب دمحأ دماح وبأ هبانآ

 لوأ وهو يروباسينلا مكحلا نب رشب نب نمحرلا دبع هبانآ : لاق هنم هتعمس

 هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو ةنيبع نب نايفس هبانأ : لاق هنم هتعمس ثيدح

 ‹ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ىلوم سوباق يبأ نع « رانيد نب ورمع نع
 - يبنلا نع - امهنع ىلاعت هللا يضر - صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع
 كرابت نمحرلا مهمحري نومحارلا » : لاق هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص

 هاور ثيدحلا اذهو « ءامسلا يف نم مكمحري ضرألا يف نم اومحرا ىلاعتو

 هاورو « دانسإلا اذهب ةنييع نب نايفس نع « هدنسم يف لبنح نب دمحأ

 هاورو دانسإلا اذهب رشب نب نمحرلا دبع نع « درفملا بدألا يف يراخبلا

 دمحم نع < هعماج يف يذمرتلاو ةبيش ىبأ نب ركب وبأو ددسم نع  دوادوبآ

 اذه : يذمرتلا لاق ةنييع نب نایفس نع ‹ مهتئالث يندعلا رمع يبآ نبا

 فرعی الو رمع نب هللا دبع نع يوارلا سوباق وبأو مكاحلا هححصو

 هب درفني ملو تاقثلا يف نابح نبا هركذو « مكاحلا دمحأ وبأ هركذ . همسا

 هاور اميفو يبعرشلا ديز نب نابح نتملا ضعب ىلع هعبات لب ۰ هالوم نع
 نع ۰ ةنس نب دمحم نع 2 ينالفلا حلاص خيشلا ينربخأ هرخآ يف ةدايز

 نبا ظفاحلا نع « شامكرأ نب دمحم نع « هللا دبع نب دمحم فيرشلا يالوم

 ينربخأ : لاق يقارعلا نيدلا نيز لضفلا يبأ ىلع تأرق : لاق رجح

 هلزنمب هيلع يتءارقب يراصنألا ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم هللا دبعوبأ

 هللا ةبه انأ يفاصرلا هللا دبع نب لبنح انأ يسيقلا دمحم نب ملسملا انآ قشمدب

 رفعج نب دمحأ ركب وبآ انأ يميمتلا يلع نب نسحلا انأ ينابيشلا دمحم نبا

 ديز نب نايح انث ريرج انأ ديزان یبآ ینث دمحأ نب هللا دبع انآ ىعيطقلا

 هيلع هللا یلص - يبنلا نع ۰ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع « يبعرشلا



 ی دا دم دیدم داش
 يدنسلا مامإلل

 مکل رفعي اورفغاو اومحْرُت اومحرا » : ربنلا ىلع وهو لاق هنأ - ملسو
 مهو اولعف ام ىلع نورصي نيذلا نيرّصُملل ليو لوقلا عامقإل ليو
 يبح يبحرلا نامثع نبا وه ريرجو هدنسم يف دمحأ هجرخأ اذكه « نوملعي

 يف نابح نب هركذ يبعرشلا ديز نب نايحو هحيحص يف يراخبلا هب جتحاو
 امك ةبحص هل حصت الو ةباحصلا يف مهضعب هركذو ربلا دبع نب لاق تاقثلا

 ناتغل اهحتفو ميملا نوکسو فاقلا رسكب عمق عمج عامقالاو يقارعلا لاق

 عامسألا تهبش تاعئالا هيف بصيو فورظلا سوژر يف لعجي يذلا وهو
 اهرثأت نود نم تاعئالا اهيف رمت يتلا عامقألاب يعو ريغ نم عمست يتلا
 هقيرط نم هانيور امل رجح نبا ظفاحلا عامس حص دقو هل ظفح الو هنم ءيشب
 نع « رمع يبأ نب ب حالصلا هخيش نم يبعرشلا ديز نب نايح ةعباتم نم

 قبس امم ًايلاع عقوف يفاصرلا هللا دبع نب لبنح نع « يراخبلا نب / رخفلا ۲ ۰ 1/ب)

 نب دمحان ةبقع نب دمحان : لاق درفلا بدألا يف يراخبلا هاور دقو ةجردب

 دقو « مکل هللا رفغی اورفغا » : لاق هنأ ريغ هلثم هب ریرجان يشرقلا نامثع

 مالعألا ةمئألا نم ةعامج فینصتلاب هصخو سوباق يبآ ثیدح قرط عمج
 ‹ يدنقرمسلا مساقلا وبآو میلس نب روصنمو حالصلا نب مامالا مهنم

 ءزج يف يبهذلا مالسالا ظفاحو « يفلسلا رهاط وبآ ةيردنکسالا ظفاحو

 نیزو يكبسلا يقتلا ةمئألا مامإو لسلسلا ثيدحلا يف لسلسلا بذعلا هامس
 يمخللا حتفلا وبآ هيف فلأو ةعرز وبآ نیدلا يلو هدلوو « يقارعلا ظافحا

 هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبآ ظفاحلاو  لسلسلا ثيدحلا يف لصفلا دقعلا
 ثيدح يف لسلسلا دروملا هامس ءزج يف يسلدنألا يعاضقلا ركب يبأ نبا
 درفناو يراصنألا ايركز يضاقلا مالسإلا خيش لاق لسلسملا ةمحرلا

 نع « ةاورلا رئاس نيب نم ينعي رشب نب نمحرلا دبع هلسلستب
 ةيقب نود ةنيبع نب ىلإ ثيدحلا اذه يف لسلستلا نأ روهشملاو ةنييع نب نايفس



 دباو دمحم دنا نم دراشلارصح ۹
 يدنسلا مامإلل

 عمج يف حالصلا نب ورمع وبأ مامإلا هعمج ءزج يف هانيور دقو ""دانسالا

 - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا ىلإ هيف لسلستلا لصوو ثيدحلا اذه قرط
 ۲ 1 00 : ١

 امإ وهف هاهتنم ىلإ ةلسلس نمو : يواخسلا لاق هدانسإ حصي ال نكلو

 هاهتنم ىلإ هلسلست ةحص مدعب اضيأ يقارعلا ظفاحلا مزجو « بذاك وأ ئطخم

 العلا وذ همحرپ ضرألا لهأ محرب نمو اوُمَحَرْتِل هلآلا قلخ ومحرا لوقي

 اهنمف ةمئألا نم دحاو ريغل ًاضيأ مظنلا يف ثيدحلا اذه نيمضت مقو دقو
 نب هللا ةبه نب نسحلا نب ىلع مساقلا يبأ ظفاحلل ةديدع قرط نم هانیور ام

 : لاق ثيح هسفنل - هللا همحر - ىقشمدلا ركاسع
 امشتحم ريخلا ليلق نع نكتالو امنتغم بللا اذاي ريخلا ىلإ ْرداَب

 امرکلاو لاضقألا بجوتسي ركشلاف معن نم كالوأ ام كالومل ركنثشآو

 اًمِحَر نم نّمحرلا ْمحرَيامُثإف مُهَعْراَو هللا قلخ كبلقب محراو

 : رجح نب ظفاحللو ۱

 دق ضرالا يف نم محری نم نإ

 املا اعيمج قلخلا محراف

 املا ىف نم همَحَرَياَنَءاَج

 امحرسلا انسم نمحرسلا مجری

 هخویش مجعم يف میظعلا دبع ظفاحلا هيلع تكسو ورمع نب هللا دبع ىلإ لسلستلا هيف عقو ام امأو (۱)

 هدنس يف نيروكذملا يريمصلا وأ يديمحلا نم هيف مهولا نأ نظأو دهف نب نيدلا يقت ظفاحلا لاق دقف

 . فنصلا طخب لصألا شماهب دجو اذكه ه.أ

 تباوأ بسحأف اذه عمو مهيف نعطم الو هقوف نمو اذه رهاط وبأو يناعمسلا هاور اذكه لاق مث (0)

 ًاحفص اهدانسإ نع انبرضأ اذلو ام هجو نم اهلامكب ةلسلسلا هذه حصت سيلف أطخو ًاوهس اذه نأ
 . فلؤملا طن لصألا شماهب دجو اذكه . ه أ. هركذب ساطرقلا انفرش انكل هجو اهل ناك ولف



 امدع نا نیکسملا محرت ال تنك نا

 هتمحر نمحرلا نم وجرت فیکف

 @ دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : ايركز يضاقللو

 يلولا كمحري قلخلا عيمج محراف يلعلا همحري لقسلا لهأ محرب نم

 : يمتيهلا يكملا رجح نبالو

 امنتغاف نمحرلا كمحري تمحر ام كنإ قلخلا َعْيِمَج تی محرا

 : ًاضيأ هلو

 هلاوتو هذوُج قفشاخلا مع يذلا كمحر هللا دبع محرا

 هلالج لج نمحرلا همحر نم رسفاو بیصت مهل نومحارسلاف

 : دهف نبالو

 لسرلا ديس نع اذک ءامسلا يف نم مهمحرب ضرألا يف نمل نومحارلا

 /للز نع وفعلاو ىضرلا لانث هب مهعراو هللا قلَخ كبلقب محراف (۱۰۵/]ر

 لذعلا مالک عمست الو نن صاف لوألا يف لسلسم كنم بصلا

 يِلَعلا همحري يلفسلا ةمحر نم الغ دق نم اي هللا دابع محراو

 : يقارعلا نيدلا نيزلو

 امدعلا كل ىكش اذإ ميدعلا الو

 امحر نم نمحرلا محریامناو

 اضيأ هلو

 ةعراقلايف منایندلا يف ةعسساو ه-محر درس نإ

 ةعساو هتمحر[محار دجتأآرط قلضلا محراف

 : لاقف ضعب اذهب لزغت دقو
 ءادفلا انُمِدَع دقل مکاوه يف ىراسأ نحن لامجلا كول مای

 ءامحرلا هقلخ ني ىل اعت هللا مهري امناف اومحراف



 دبام دمحم دین نم دراشلارصح ا )

 يدنسلا مامإلل

 : يطاريقللو

 هيلع قیرسط نم هيورأ لو بخ كيف يل

 ةيلوألاب لسسلسم كاوه يف يقوش ثيدحو

 يبرغملا بيطلا نبالو
 امحراو نوک هللا قل خبو امحرلااولب هللاداب عاي

 امسلا قوف هثاطلس امس نم مگمحرب یرثلا يف نماومحرا

 هللا یوقتب هسفنل ءرلا ةحيصن اهلوأ ةحيصنلا لهأ نیمحارلا لجأ نمو

 ثيدحلا اذه حرشو هبسح ىلع لكل يقابلا عرفتي كلذ نمو هتبقارمو یلاعت

 هيف فلخ ال هدعوو نمحرلا مهمحري نومحارلاف ( يبضغ تقبس يتمحر

 . ىلاعتو هناحبس

 : [ ةحفاصملاب لسلسملا ]6

 نب مساقلا ابأ ديسلا هونصو ماجبلا ناميلس نب دمحأ ديسلا تحفاص

 دمحم نب دمحأ ديسلا انحفاص : اولاق یجاجزلا نيدلا ءالع نب دمحم نبا
 يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا تحفاص : لاق لدهألا لوبقم فيرش

EESو یا :  

 OOO : لاق طويلا نيدلا لالج

 ميهاربإ قاحسإ ابأ تحفاص : لاق كيوكلا نب رهاطلا ابأ تحفاص : لاق

 نب دجملا ابأ تحفاص : لاق يوخلا هللا دبع ابأ تحفاص : لاق يلع نبا

 r لا : هر



 )سس دام دم ياس داش دع
 يدنسلا مام الت

 ابآ تحفاص : لاق ديجن نب كللا دبع تحفاص : لاق يزازبلا هللا دبع نبا

 : لاق ديعس نب ورمع تحفاص : لاق يحينملا ديمح نب نادبع مساقلا

 ابأ تحفاص : لاق می نب فلخ تحفاص : لاق ناقهد نب دمحأ تحفاص
 هللا يضر - كلام نب سنأ ىلع تلخد : لاق هدوعأ هيلع تلخد نيح زمره

 هيلع هللا یلص - هللا لوسر فک هذه يفكب تحفاص : لاقف هدوعن - هنع
 هللا ىلص - هللا لوسر فك نم نيلأ اريرح الو ازخ تسسم امف - ملسو

 تحفاص يتلا / فكلاب انحفاص سنأل انلقف زمره وبآ : لاق - ملسو هيلع (۱۰۵/ی)

 مالسلا : لاقو انحفاصف - ملسو هيلع یلاعت هللا یلص - هللا لوسر اهب

 تحفاص يتلا فکلاب ينحفاص : زمره يبال انلقف ميت نب فلخ لاق مکیلع

 فلخل تلق ناقهد نب دمحأ لاق مکیلع مالسلا : لاقو ينحفاصف اسنآ اهب

 مکیلع مالسلا : لاقو ينحفاصف ازمره اهب تحفاص يتلا فکلاب ينحفاص

 تحفاص يتلا فکلاب ينحفاص ناقهد نب دمحأل تلق دیعس نب ورمع لاق

 ورمعل انلق : نادبع لاق مکیلع مالسلا : لاقو ينحفاصف میم نب فلخ اهب

 ينحفاصف ناقهد نب دمحآ اهب تحفاص يتلا فکلاب ينحفاص دیعس نبا
 فکلاب ينحفاص : نادبعل تلق : كللا دبع لاق مکیلع مالسلا : لاقو
 لاق مکیلع مالسلا : لاقو ينحفاصف دیعس نب ورمع اهب تحفاص يتلا
 نادبع اهب تحفاص يتلا فکلاب ينحفاص كلملا دبعل تلق : روصنموبآ

 يبال تلق : ةعرز يبأ نب نسحلا وبآ لاق مکیلع مالسلا : لاقو ينحفاصف

 : لاقو ينحفاصف كللا دبع اهب تحفاص يتلا فکلاب ينحفاص روصنم

 ةعرز يبآ نب نسحلا يبال تلق يذاحشلا ركب وبأ لاق مکیلع مالسلا
 مالسلا : لاقو ينحفاصف روصنم ابآ اهب تحفاص يتلا فکلاب ينحفاص

 ابأ اهب تحفاص يتلا فکلاب ينحفاص ركب يبأل تلق : دجنا وبآ لاق مکیلع

 دجا يبأل تلق يوخلا لاق مکیلع مالسلا : لاقو ينحفاصف نسخ ا

 مکیلع مالسلا : لاقو ينحفاصف ركب ابآ اهب تحفاص يتلا فکلاب ينحفاص



 دباعدمحم دینادنآ نم دراشلارصح سس سر

 يدنسلا مام ال

 دجملا ابآ اهب تحفاص يتلا فکلاب ينحفاص يوخلل تلق : قاحسإ وبآ لاق

 قاحسإ يبأل تلق : رهاطلا وبآ لاق مکیلع مالسلا : لاقو ينحفاصف
 مکیلع مالسلا : لاقو ينحفاصف يوخلا اهب تحفاص يتلا فکلاب ينحفاص
 اهب تحفاص یتلا فکلاب ینحفاص رهاطلا ىبأل تلق : ینمشلا یقتلا لاق
 تلق : يطويسلا ظفاحلا لاق مکیلع مالسلا : لاقو ينحفاصف قاحسإ ابآ
 ينحفاصف رهاطلا ابآ اهب تحفاص يتلا فکلاب ينحفاص ينمشلا يقتلل

 ينحفاص يطويسلا ظفاحلل تلق : يمقلعلا لاق مکیلع مالسلا : لاقو

 مکیلع مالسلا : لاقو ينحفاصف ينمشلا يقتلا اهب تحفاص يتلا فكلاب

 اهب تحفاص يتلا فکلاب ينحفاص يمقلعلل تلق : يناونشلا رکیوبآ لاق
 تلق يلبابلا لاق مکیلع مالسلا : لاقو ينحفاصف يطويسلا ظفاحلا
 : لاقو ينحفاصف يمقلعلا اهب تحفاص يتلا فکلاب ينحفاص يناونشلل

 يرصبلا ملاس نب هللا دبع خیشلاو يلخنلا دمحأ خیشلا لاق مکیلع مالسلا

 : لاقو انحفاصف یناونشلا اهب تحفاص یتلا فکلاب انحفاص یلبابلل انلق

 خيشلاو يلخنلا دمحآ خیشلل تلق دمحم نب دمحأ دیسلا لاق مکیلع مالسلا
 يناحفاصف يلبابلا اهب امتحفاص يتلا فکلاب يناحفاص يرصبلا هللا دبع

 فيرش نب دمحم نب دمحأ ديسلل انلق يخياشم لاق مكيلع مالسلا : الاقو

 هللا دبع خيشلاو يلخنلا دمحأ خيشلا اهب تحفاص يتلا فكلاب انحفاص

 ىلع مهنم دحاو لك يخياشمل تلق مكيلع مالسلا : لاقو انحفاصف يرصبلا

 دمحم نب دمحأ ديسلا اهب متحفاص يتلا فكلاب ينوحفاص دارفنإلا ليبس
 نب نمحرلا دبع ديسلا فراعلا ىلاعت هللا يلو تحفاصو (ح) ينوحفاصف

 تحفاص : لاق هابأ حفاص : لاق لدهألا لوبقم رمع نب ييحي نب ناميلس
 ديسلا انخيشو (ح) هدنسب لدهألا لوبقم فيرش نب دمحم نبا دمحأ ديسلا
 نب هللا رمأ خيشلا حفاص - هءاقب ىلاعت هللا لاطأ - ناميلس نبا نمحرلا دبع
 فورعلا ديعس نب دمحأ نب دمحم خيشلا حفاص : لاق يجاجزملا قلاخلا دبع



 و سس يم دا دوش
 يدنسلا مامإلل

 ملاس نب / هللا دبع خیشلاو يلخنلا دمحآ خیشلا حفاص : لاق هليقعب هدلاو 0

 اهركذ دقو هيورم يف مكيلع مالسلا ةدايز ركذت ملو مدقتملا امهدنسب يرصبلا

 ثيدحلا اذه جرخأ دقو ةينسلا بهاوملا باتك يف دهف نب هللا راج خيشلا

 امهتالسلسم يف یمیمتلاو لضفملا نب كلذكو هتالسلسم يف یجابیدلا

 هجرخأ امك احيحص نتلا ناك ناو عضولاو فعضلاب هيف ملكتم ثيدحلاو
 نم نيلأ اريرح الو ازخ تسسم ام - هنع هللا يضر - سنأ نع « يراخبلا
 دايج يف لالجلا لاقو - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - هللا لوسر فك
 دبع قيرط نم هخيرات يف ركاسع نبا هجرخأ ثيدحلا اذه نإ تالسلسملا

 هب يوغبلا ديجن نب دمحم نب كلملادبع دمحم يبأ نع ‹ يربطلا نمحرلا

 عفان زمره ابآ نأ : لاقو هلسلست راكنإ يف يواخسلا سمشلا غلابو السلسم
 هب درفني ملو ثيدحلا بهاذ كورتم هنأ مشاه وبأ لاقو ةرم نيعم نبا هبذك

 نمحرلادبع ديسلا نع هيورأ ام كلذو لماك نب دمحم قيرط نم لسلست دقو

 دمحم خيشلا نع ۰ هيبأ نع 4 لدهألا لوبقم رمع نب ييحي نب نامیلس نبا

 يسافلا نمحرلا دبع نب دمحم هللا دبع خيشلا هيبأ نع « يبرغملا بيطلا نبا

 ميهاربإ وهو يجافخلا باهشلا وهو يشايعلا ملاس وبآ انحفاص : اولاق

 لالجلا امهو ينويمرألا فسوي ديسلاو سمشلا هاخأ وهو يمقلعلا

 يلع نب دمحم نب فسوي وهو يرزجلا نب وهو نيدلا لامك وهو يطويسلاو
 دبع نب دمحم فسوي ابأ وهو سيخحلا يبأ نب دمصلا دبع وهو يدادغبلا

 رفعج نب دمحم ظفاحلا وهو يزوجلا نب نمحرلا دبع هابأ وهو نمحرلا
 نب دمحم لضفلا ابأ وهو يولعلا يلع نب دمحم وهو مئانغلا ابأ وهو يعازخلا

 دمحم ماغ ابأ وهو يعوطلا ديعس نبا دمحأ سابعلا ابأ وهو يعازنخلا رفعج

 وهو اتباث وهو راطعلا نابأ وهو لماكلا نب دمحم وهو ايركز نب دمحم نبا

 ضعب يف دازو نيرخآو ركاسع نباو بيطخلا قيرط يهو كلام نب سنآ



 دبام دمحم دین نم راش رصح ب 0
 يدنسلا مامإلل

 : [ يواخسلا لاق ]

 فك نم نيلأ اریرح الو ًازخ سم ام هنأ هتاور نم لك لوق نم بجعتيو

 يأ هدعبتسا امو : دراوملا نويع يف بيطلا نب دمحم خيشلا لاق هخيش

 ريغ ةغلابملا باب درف درف لك يف هيفن معز ىلعو « ديعب سيل يواخسلا
 رارقإ يف ههبش يفن تيصقتسا دقو : لاق ديدس ماقملا اذه يف هلوخدو دودسم

 نوريثك اهيلع رصتقا كلذلو تاحفاصلا حصأ هذه نأب ريثك مزج دقو نيعلا
 . ةحفاصملا اميسالو هاو قرطلا نم اهادع ام نأ اومعزو
 : [ ةيرمعملا ةحفاصملا ] ۵

 هب ىلاعت هللا رانأ ناميلس نب نمحرلا دبع ديسلا هب انربخأ ام ىهو

 نب دمحم خيشلا نع « يجاجزلا قلاخلادبع نب هللا رمأ خيشلا نع ‹ دوجولا
 يكملا ميحرلادبع نب نيسح كسانلا انخيش ينحفاص : لاق هليقع نب دمحأ

 نم : لاقو رصان نب دمحم ةمالعلا نب دمحأ خيشلا ينحفاص : لاق رمعملا

 ينحفاص : لاق ةنجلا لخد ةمايقلا موي ىلإ ينحفاص نم حفاص وأ ينحفاص
 « يشايعلا دمحم نب هللا دبع ملاسوبأ ينحفاص : لاقو « كلذك : لاقو يبأ

 يبلاعثلا ىسيع يدهم وبأ ةمالعلا ينحفاص : لاقو « كلذك : لاقو

 (5١1/ب)/ نب ديعس نامثع وبأ ةمالعلا ينحفاص : لاقو « كلذك : لاقو . يرفعجلا

 مامإلا ينحفاص : لاقو « كلذك : لاقو < هرودقب ریهشلا يرئازجلا ميهاربإ

 ينحفاص : لاقو « كلذك : لاقو <« يرقلا دمحم نب دیعس نامثع وبآ

 لاقو <« ينارهولا ينحفاص : لاقو « كلذك لاقو ‹ رجح نب دمحآ يديس

 ۰ كلذك لاقو يزاتلا ميهاربإ مامالا يديس ينحفاص : لاقو « كلذك

 : لاقو  كلذک لاقو < يواوزلا خاص مامإلا يديس ينحفاص : لاقو

 : لاقو كلذك لاقو ةيردنکسالا لیزن يسافلا دمحم فیرشلا ينحفاص



 00س دا دمحم دام دراشلارصح
 يدنسلا مامإلل

 ةنس نيعبرأو ةئام رمعلا نم شاعو نمحرلا دبع فيرشلا يدلاو ينحفاص

 حون نب رافغلا دبع نب دمحأ باهشلا ينحفاص : لاقو < كلذك : لاقو
 : لاقو مثلملا سابعلا وبأ رمعملا ينحفاص : لاقو « كلذك : لاقو يصوقلا

 لوسر ينحفاص : لاقو « كلذک : لاقو رمعملا ينحفاص : لاقو ‹ كلذك

 نم حفاض وأ ينحفاص نم » : لاقو - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا

 نمحرلادبع خيشلا حفاصو (ح) « ةنجلا لخد ةمايقلا موي ىلإ ينحفاص
 وهو < كلذك : هل لاقو يسنوتلا باطحلا نمحرلادبع خيشلا يسرافلا

 : هل لاقو « رمعلا حفاص وهو « كلذك : هل لاقو « يلقصلا هحفاص

 نب ظفاحلا دنسأ - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر حفاص وهو ۰ كلذك
 هل وأ مضب رمعملا عبارلا مسقلا يف لاق قيرطلا اذه نم ةباصإلا يف رجح
 انربخأ ةبراغملا نم نيباذكلا ضعب وهو « همسا يف فلتخأ صخش ديدشتلاو

 ىنحفاص : لاق ةبتاكم ةزاجإ سانكملا ديز يبأ نب تاكربلا وبأ لامكلا
 ءاحلاب باطحلا ىلع نسحلا وبأ خيشلا ينحفاص : لاق ةئام شاع دقو يدلاو
 دبع وبأ خيشلا ينحفاص : لاق ةنس نيثالثو ةئام شاعو سنوت ةنيدمب ةلمهملا
 رمعم هللا دبع وبأ ىنحفاص : لاق ةنس نيتسو ةئام شاعو یلقصلا دمحم هللا

 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ينحفاص : لاق ةنس ةئام عبرأ هرمع ناكو
 اذه : تلق « تارم ثالث رمعم اي هللا كرمع » : لاقف يل اعدو - ملسو

 ةبحصلا اوعدا نيذلا مهب ينعي روطسنو « ميمت نب سيقو نتر سنج نم
 ةنطق يمست دلب يف هآر هنأ ساحنلا حتف رصن يبأ نب نسح لا وبأ ركذو ء ابذك
 ركذو اضيأ ثراحلا نب ربيبجب ىمس هنأ ىلإ ظفاحلا راشأو كرتلا دالب رخآ نم

 نب ميركلا دبع مراكملا يبأ ريمألا ىلإ لوطم دنسب هتلحر دئاوف يف يرهشقألا

 جرخف « يسابعلا رصانلا مامإلا ةمدخ يف تنك : لاق يمليدلا رصن ريمألا

 « رفق ضرأ ىلإ ایهتناف هصاوخ ضعب هعبتو ديص رثإ يف ضكرف « ديصلا ىلإ
 اولبقف « ةفيلخلا اوفرع دقو « مهخياشم تمدقتف < برع ليلق كانه اذإو



 دهم دمحم دیناسا نم دراشلارصح سس --- ل0

 يدنسلا مامإلل

 اندنع نينمؤملا ريمأ اي : اولاقو « ماعطلا نم مهنكمأ ام اومدقو « ضرألا

 يح وهو دحاو لجر ونب انلك انإ : اولاق يهامو : لاق اهب كفحتن ةفحت

 قدنخلا هعم رفحو - ملسو هيلع هللا یلص - هللا لوسر كردأ دقو قزري

 دهم يف هولزنأف هايإ ينورأ : لاق ثراحلا نبريبج : اولاق همساام : لاق
 . ىهتنا ۵۷ ةنس كلذ ناكو : لاق يدنبلا نتر ةصق وحن ركذف لفط ةئيهك

 لسلسملا اذه راكنإ يف غلاب ظفاحلا نأ : بيطلا نب دمحم خيشلا لاقو

 هيف فقوتم نع « ولخت ال اهلك اهقرط نإ : لاقو نازيملا ناسل يف يرمعلا

 ال ام كلذ لكو « لقع هل نم هب حرفي ال هلك كلذ ناو « هسفن رمعملا ىتح

 هفعض ديأو « هاواتف يف ةلأسمل راشأو < هولعب حرفأ الو « هيلع دمتعأ

 « فاصنإلا ىلإ لام مث « رهاظلا ةفلاخم نم هريغو ينرقلا مارخ نبا هنالطبو

 (۱۰۷/[)/حالطصا موق لكلو هلك اذه نم نسحأ نظلا نيسحت نإ : ىواتفلا يف لاقو

 لوقلا تطسبو اههبش تلزأ دقو : لاق تاينلاب لامعألاو هيلإ نوعجري

 . ىهتنا نيعلا رارقإ يف اهيلع
 : [ ةيرصخلا ةحفاصملا ] - ۲

 اهیورآو (ح) يزاتلا ميهاربإ يديس ىلإ ةيرمعلا يف روکذلا دنسلاب اهیورآ
 يبرغملا بیطلا نب دمحم خیشلا ىلإ ةيلوالاب لسلسلا يف روكذملا دانسالاب

 دشو ینحفاصو بيطلا دمح هللا دبع وبأ يفوصلا هيقفلا اندلاو اهبانأ : لاق

 انخيش هحفاص امك ةبحا ديكأت يف دادتشالا اذهب دارملا : لاقو يدي ىلع

 فراعلا مامإلا نيمرحلا دنسم نع « يشايعلا هللا دبع ملاس وبآ ةلحرلا مامإلا

 ميهاربإ نب ديعس نامثع يبأ نع ۰ يرفعجلا يبلاعثلا ىسيع يدهم وبأ
 ينحفاصو بيطلا نب دمحم خيشلا لاقو (ح) هرودقب روهشملا يرئازجلا
 : لاقو يدي ىلع دشو يسافلا نمحرلا دبع نب هللا دبع وبأ ةكربلا خيشلا

 رمعلا فيرشلا ینحفاص : لاق ةبحا ديكأت يف دادتشالا دشلا اذهب دارلا

 نع < كلذك يدي ىلع دشو يرئازجلا ميركلا دبع نب دمحم لامجلاوبأ



 ی يع دم دام داش رس
 يدنسلا مامإلل

 « ةنس نيتس ناسملتب يتفملا مامالا رمعلا دنسلا نع « ةرودق دیعس يديس

 نع ۰ يجح دمحآ يديس نع « يرقلا دمحأ نب دیعس نامثع يبأ نع
 هذي دشو سودیعلا هللا دبع يديس ينحفاص : : لاقو يزاتلا ميهاربإ يديس

 دمحم ينحفاص : لاق ةبحصلا ديكأت دادتشالا اذهب دارملا : لاقو يدي ىلإ

 نباب هترهشو يشكارملا يلع نب دمح هللا دبع يبأ نع « يناسغلا رباج

 « انبلا نامثع نب دمحأ سابعلا ىبأ نع « يفدصلا هللا دبع ىبأ نع « نوبلغ

 يبأ نع « يزمربلا دحاولا دبع نب ميركلا دبع نب دمحم هللا دبع يبأ نع
 نب لاق - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ينحفاص : لاق رضخلا سابعلا
 ىلاعت هللا ىلص - يبنلاب مالسلا هيلع رضخلا عامتجاو هتالسلسم يف هليقع
 هللا ىلص يبنلل هتاقالمو هب هعامتجإ حيحصلاو هيف فلتخا دق - ملسو هيلع

 ةيرضخلا ةحفاصملا يف نيثدحملا ضعب شقان دقو تلق ملسو هيلع ىلاعت

 . ةيفوصلا ةمئألا هتور ام دييأتل عمج رصتناو اهفحضل اوراشأو

 : [ ةيسبحلا ةحفاصملا ] - ۷
 خيشلا تحفاص : لاقو ينحفاصو ينالفلا اص خيشلا نع اهيورأ

 : لاق هللا دبع نب دمحم فيرشلا يالوم تحفاص : لاق ةنس نب دمحم

 فراعلا تحفاص : لاق ينميلا لجعلا نب دمحم نب دمحأ رمعملا تحفاص
 دبع خيشلا تحفاص : لاق يدنبشقنلاو يدنبلا نيدلا جات خيشلا لماكلا

 يهيوألا يلع ظفاح خيشلا تحفاص : لاق يمزمز يجاحب ريهشلا نمحرلا

 : الاق يدنبلا ىلع ريمأ ديسلاو يئارفسالا دومحم ناخيشلا تحفاص : لاق

 هللا ىلص - ىبنلا تحفاص : لاق رمعملا ىباحصلا ىشبحلا ديعس ابأ انحفاص
 نبا ىور دقو تاقثلا ىلع لمتشم هلك دنسلا اذه تلق - ملسو هيلع ىلاعت
 خيشلا نع « ينغلا دبع نباب روهشملا يطايمدلا دمحم نب دمحأ نع « ةليقع

 هلك دنسلا اذه اضيأ لاقو اضيأ دنسلا اذهب ىنميلا لجعلا دمحم نب دمحأ

 ال يباحصلا يشبحلا ديعس وبأو ءاملعلا ءافرعلا ءالجألا تاقثلا ىلع لمتشم
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 ىهتنا لوبقلا قنور دنسلا اذه ىلعو رهتشي مل نم هلعلو ةباحصلا يف فرعي
 يذلا هلل دمحلا - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - هللا لوسر ىلإ دي رشاع يديف
 . تاحلاصلا متت هلالجو هتمعنب

 : [ ةيولعلا ةحفاصملا ] ۸

 ةياور يف يل نكل ةحفاصملا قيرطب انيلإ لصتي ملو ةليقع نبا لاق
 (۱۰۷/ب)هتازاج) مومع يف يدركلا نسح نب ميهاربإ خيشلا انآ : لاق دنس /ثيدحلا
 هيبأ نع ۰ يوانشلا دمحأ خیشلا نع « يشاشقلا دمحآ خیشلا هخيش نع

 ظفاحلا نع < ينارعشلا باهولا دبع خيشلا نع ‹ يوانشلا يلع خيشلا

 نع ةزاجإ ينانكلا هللا دبع لامجلا تنبا ناوشن نع « يطويسلا نيدلا لالج
 نع < يرزوتلا دمحم نب نامثع نع « يسدقلا ةمادق نب ركب يبأ نبا دمحأ
 ركب وبأ ظفاحلا لاق [ عماوجلا عمج ] هباتك يف یطویسلا لالجلا لاق يدسم نبا
 يريشع نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع ابأ ظفاحلا تحفاص هتالسلسم يف
 ىمرضحلا فيس نب ىلع نسحلا ابأ تحفاص : لاق اهب يناورهنلا
 يكلاملا لضفلا يبأ نب نمحرلا دبع مساقلا ابأ ًاضيأ تحفاصو ةيردنكسإلاب
 نب دمحأ نب لبش تحفاص : لاقو امهنم دحاو لك انيلع مدق ةيردنكسإلاب
 : لاق يميجعلا لبقم نب دمحم نب هللا دبع دمحم ابأ تحفاص : لاق لبش
 كلملادبع ناورم ابأ تحفاص : لاق يكسكسلا جرفلا يبأ نب دمحم تحفاص
 تحفاص : لاق يداقنلا دمحم نب دمحأ تحفاص : لاق ةرسيم يبأ نبا
 نب يلع تحفاص : لاق يرونيدلا داشمم تحفاص : لاق دوسألا دمحألا

 نسحلا تحفاص : لاق راصقلا ىسيع تحفاص : لاق يناسارخلا نيزر

 هللا لوسر تحفاص : لاق بلاط يبأ نب يلع تحفاص : لاق يرصبلا
 شرع قدارس هذه يفك تحفاص » : لاق - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص -
 اذهو « هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ : يدسم نبا لاق «لجو زع يبر

 . ىهتنا فوص دانسالا
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 : [ ةكباشملاب لسلسلا ] - ۹
 : لاق يراصنالا دارم دمحم نب نيسح دمحم خیشلا يمع يديب كبش

 روفغلا دبع نب مشاه دمحم خیشلا يديب كبش : لاق يبآ يديب كبش
 كبش : لاق ةكمب ةيفنحلا يتفم رداقلا دبع خيشلا يديب كبش : لاق يدنسلا

 نب ىسيع خيشلا يديب كبش : لاق يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا يديب

 دمحم نب يلع نيدلا رون يديب كبش : لاق يكلاملا يرفعجلا يبلاعثلا دمحم

 نيدلا رون يديب كبش : لاق يكلاملا يروهجألا نمحرلا دبع نب دمحأ نبا

 نيدلا لالج ظفاحلا يديب كبش : لاق ىعفاشلا يفارقلا ركب ىبأ نب ىلع
 يديب كبش : لاق ةيلماكلا مامإ نيدلا لامك يديب كبش : لاق يطويسلا
 نسحلا نب رمع صفح وبأ يديب كبش : لاق يرزجلا دمحم نب دمحم سمشلا

 رمع يديب كبش : لاق يسدقملا نب يلع نسحلا وبأ يديب كبش : لاق يزملا
 : لاق يفقثلا دومحم نب يبحي جرفلا وبأ يديب كبش : لاق يبلحلا ديعس نبا
 يديب كبش : لاق ينميلا فيصلا يبأ نب دمحم نب ليعامسإ يديب كبش
 نب رفعج مئانغلا وبأ يديب كبش : لاق يدنقرمسلا دمحأ نب نسحلا دمحوبأ

 يكلاملا زيزعلا دبع نب دمحأ ركب وبآ يديب كبش : لاق يرفغتسلا دمحم

 وبأ يديب كبش : لاق بلاط نب دمحم نسحلا وبأ يديب كبش : لاق يكملا
 : لاق یناغصلا دوذشلا نب هللا دبع نب ركب نب نسحلا نب زيزعلا دبع رمع

 يديب كبش : لاق يبحي يبأ نب ميهاربإ يديب كبش : لاق يبأ يديب كبش
 كبش : لاق يراصنألا دلاخ نب بويأ يديب كبش : لاق ميلس نب ناوفص

 يديب كبش : لاق ةريره وبأ يديبهكبش : لاق عفار نب هللا دبع يديب
 هيلع یلاعت هللا ىلص - يبنلا لاقو - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - مساقلاوبأ

 ؛ دحألا موی لابجلاو  تبسلا موي ضرألا ىلاعت هللا قلخ » : - ملسو

 ؛ ءاعبرألا موي رونلاو « ءاثالثلا موي هورکلاو « نينثالا موي رجشلاو

 . « ةعمجلا موي مدآو « سيمخلا موي باودلاو
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 رادمو : لاق مث لسلسملا اذه قرط بلاغ يواخسلا سمشلا عمج دقو

 (۱۰۸/[) لسلست الب / نتملا امأ فيعض وهو ييحي يبأ نب ميهاربإ ىلع هلسلست

 هللا ىلص - هللا لوسر ذخأ : لاق ةريره يبأ نع ۰ ملسم هجرخآ حیحصف

 ام قلخو « تبسلا موي ةبرتلا هللا قلخ » : لاقف يديب - ملسو هيلع یلاعت

 موی هورکلا قلخو « نينثالا موی رجشلا قلخو « دحالا موی لابجلا نم اهیف
 قلخو « سيمخلا موی باودلا اهیف ثبو « ءاعبرألا موی رونلا قلخو ءاثالثلا
 نيب امیف راهنلا نم ةعاس رخآو قلخلا رخآ يف ةعمجلا موی نم رصعلا دعب مدآ

 نبا نمحرلادبع دیسلا ینکباش [ ةكباشملا يف رخآ قیرط 1 . « لیللا ىلإ رصعلا

 : لاق - هءاقب یلاعت هللا لاطأ - لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نبا نامیلس
 : لاق يجاجزملا ركب يبأ نب قلاخلا دبع خيشلا ينكباش : لاق يبأ ينكباش
 نب نيسح حلاصلا خيشلا ينكباش : لاق ةليقع دمحأ نب دمحم خيشلا ينكباش

 نمف ينكباش : لاقو رصان دمحم نب دمحأ خيشلا ينكباش : لاق ميحرلادبع

 كلذ لثم : هل لاقو يشايعلا هللا دبع خيشلا كباش وهو ةنجلا لخد ينكباش

 ابأ كباش وهو < كلذ لثم : هل لاقو « يرفعجلا ىسيع ةمالعلا كباش وهو

 ديعس نامثع ابأ كباش وهو ۰ كلذ لثم : هل لاقو يرئازجلا ديعس نامثع

 : هل لاقو يجح دمحأ يديس كباش وهو « كلذ لثم : هل لاقو يرقملا

 وهو كلذ لثم : هل لاقو ينارهولا دمحم يديس كباش وهو ‹ كلذ لثم

 حلاص يديس كباش وهو ؛ كلذ لثم: هل لاقو يزاتلا ميهاربإ مامإلا كباش
 كلذ لثم هل لاقو ةعامج نب زعلا كباش وهو كلذ لثم هل لاقو يواوزلا

 دومحم هدلاو كباش وهو كلذ لثم : هل لاقو ينارفعزلا نب دعس كباش وهو

 رصان خيشلاو يماونلا ركب وبأ كباش وهو كلذ لثم : هل لاقو ينارفعزلا

 اكباش امهو كلذ لثم : هل الاقو يطلملا نونلا وذ نب ركب يبأ نب ييحي نيدلا

 كباش وهو « كلذ لثم: امهل لاقو يونوقلا قاحسإ نب دمحم خيشلا ردصلا

 نب دمحأ كباش وهو كلذ لثم : هل لاقو يبرعلا نبا نيدلا ييحم خيشلا
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 نب يلع كباش وهو « كلذ لثم : هل لاقو يلصوملا يرقملا نانس نب دوعسم

 نسحلا ابأ كباش وهو « كلذ لثم : هل لاقو يتوهابلا كياحلا دمحم

 - هللا لوسر تيأر : يرازوغابلا لاقو كلذ لثم : هل لاقو يرازوغابلا
 اي : لاقو يعباصأب هعباصأ كبشو مونلا يف - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ىلإ لصو ىتح دعي لاز امو « ةنجلا لخد ينكباش نمف ينكياش » يلع

 هيلع ىلاعت هللا ىلص - هللا لوسر عباصأ يف يعباصأو تظقيتساف ةعبس

 نأ ادحآ كباش نم لكل يغبني اذكهو : يزاتلا ميهاربإ يديس لاق - ملسو

 هللا ىلص - هللا لوسر لاق امك ةنجلا لخد ىنكباش نمف ىنكباش : هل لوقي

 ىلإ هكباش نمل خايشألا نم لك كلذكو « يرازوغابلل - ملسو هيلع ىلاعت
 مهضعب دازو . تاحلاصلا متت هلالجو هتمعنب يذلا هلل دمحلاف انيلإ لصو نأ

 . ىهتنا ةنجلا لخد ةمايقلا موي ىلإ ينكباش نم كباش نمف

 : [ سأرلا ىلع ديلا عضوب لسلسملا ] ۰

 جات خيشلا انأ : لاق رفس ديعس خيشلا انأ : لاق ينالفلا اص خيشلا انآ

 دمحأ خيشلا انآ : لاق يميجعلا نسح خيشلا انآ : لاق يعلقلا نيدلا
 نمحرلا دبع نع « يوانشلا دمحأ خيشلا هاب فراعلا انأ : لاق یشاشقلا

 خياشملا انأ : لاق زيزعلا دبع هدلاو نع « هللا راج همع نع « ةزاجإ دهف نبا

 نب دمحم نيدلا يقت يدج هدلاوو رمع نيدلا مجن يدلاوو يديس ةعبرألا

 تنب يناه مأ ةخيشلاو يغارملا حتفلا وبأ ةمالعلاو امهيلع يتارقب / دهف (۱۰۸/ب)

 نيدلا نیز مامإلا انآ نالوألا لاق نيقرتفم امهيلع اعامس يباوبلا
 نيدلا لالج خيشلا انأ لاقو يدنرزلا فسوي نبا يلع نب نمحرلادبع

 نيدلا دجم ةيضقألا يضاقو يدنجخلا دمحم نبا دمحم نب دمحأ رهاطوبأ

 دمحأ نب ةريهظ نبا نيدلا باهش يضاقلا انأ ةعبارلا تلاقو يدابأ زوریفل
 دمحم انأ : لاق هزاجأ يدنرزلا يئالعلا ظفاحلا هبانآ : اولاق اعامس يشرقلا

 انأ يفلسلا انأ : لاق يريمحلا هللا ةبه نب يلع نسحلا وبأ انأ : لاق يربطلا
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 يلماخلا دمحم نب ميركلا دبع حتفلا وبأ انآ يفريصلا رابجلا دبع نب نيسحلا وبأ
 انث يرهزلا ىسيع نب دمح انث ناذاش نب ميهاربإ نب دمحأ نب ركب وبأ انآ

 , هيبأ نع « خاص يبأ نب ليهس نع « مصاع نب يلع انث ييحي نب كلام
 - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر لاق - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع

 هللا نم ةمحرلا الإ ةنجلا هلخديو رانلا نم هلمع هيجني دحأ نم مكنم ام »
 يندمغتي نأ الإ انأ الو » : لاق هللا لوسر اي تنأ الو : اولاق « لجو زع

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - هللا لوسر عضوو « هلضفو هتمحرب ىلاعت هلل

 ىلع هدي ليهس عضوو « هسأر ىلع هدي خاص وبأ عضوو . هسأر ىلع هدي -

 نب كلام ناسغ وبأ عضوو « هسأر ىلع هدي مصاع نب يلع عضوو « هسأر
 نبا عضوو « هسأر ىلع هدي ىسيع نب دمحم عضوو « هسأر ىلع هدي ييحي

 عضوو « هسأر ىلع هدي ميركلا دبع عضوو ۰ هسأر ىلع هدي ناذاش

 يريمخا عضوو ؛ هسأر ىلع هدي يفلسلا عضوو ۰ هسأر ىلع هدي يقريصلا

 ىلع هدي يئالعلا عضوو « هسأر ىلع هدي يربطلا عضوو « هسأر ىلع هدي

 ىلع هدي يدابأزوريفلاو يدنجخلا نمو ة ةريهظ نبا نم لك عضوو « هسأر

 عضوو « هسأر ىلع هدي دهف نب زيزعلا دبع خویش نم لك عضوو « هسار
 هدي نمحرلا دبع هيخأ دلو عضوو « هسأر ىلع هدي دهف نب هللا راج هدلو

 ىلع هدي يشاشقلا عضوو « هسأر ىلع هدي يوانشلا عضوو « هسأر ىلع

 « هسأر ىلع هدي يمقلعلا عضوو ۰ هسأر ىلع هدي يميجعلا عضوو « هسأر

 ىلع هدي خاص خيشلا عضوو « هسأر ىلع هدي رفس ديعس دمحم عضوو
 ىلع هدي يدنسلا ىلع دمحأ نب دباع دمحم ءيسملا دبعلا عضوو « هسأر
 : لاق ةريره يبأ نع ٠ « يراخبلا هجرخآ حيحص ثيدحلا اذهو « هسأر
 لخدي نل » : لوقي - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - هللا لوسر تعمس
 نأ الإ انأ الو » : لاق هللا لوسر اي تنأ الو : اولاق « هلمعب ةنجلا ًادحأ
 هل ظفل يفو ثيدحلا « اوبراقو اوددسف ةمحرو لضفب ىلاعت هللا يندمغتي
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 الو » : لاق هللا لوسر اي تنأ الو : اولاق « هلمع مکنم ًادحأ يجني نل «
 ثيدحلا « . ةمحرب هللا يندمغتي نأ الإ انآ
 : [ رشحلا ةروس متخ دنع سأرلا ىلع ديلا عضوب لسلسملا ]|

 نع « يراصنألا دارم دمحم نب نيسح دمحم خيشلا يمع هب ينربخأ |

 دمحم نب يلع رونلا نع ۽ يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرعب ماس

 نأ قابلا ب دمحأ نب دمحم نب رمح نع ؛ ينالقسعلا رجح نب ظفاحلا نع

 ربط نيا انأ يراخبلا نب يلع رخفلا انأ رمع يبأ نب ميهاربإ نب دمحم زها

 رفعج نب فسوي نب دمحأ نب دمحم بيطلا وبأ انث ظفاحلا / ميعنوبأ لاق أ)

 دادحلا ميركلا دبع نب سيردإ انث ذوبنش نبا مالغب فرعي يدادغبلا يرقلا
 ىلع نآرقلا اذه انلزنأ ول ) ةيآلا هذه تغلب املف فلخ ىلع تأرق : لاق

 هذه تغلب املف ميلس ىلع تأرق ينإف كسأر ىلع كدي عض : لاق ( لبج

 هذه تغلب املف ةزمح ىلع تأرق ينإف كسأر ىلع كدي عض : لاق ةيآلا
 هذه تغلب املف شمعألا ىلع تأرق ينإف كسأر ىلع كدي عض : لاق ةيآلا
 تغلب املف باثو نب ىيحي ىلع تأرق ينإف كسأر ىلع كدي عض : لاق ةيآلا
 املف دوسألاو ةمقلع ىلع تأرق یناف كسأر ىلع كدي عض : لاق ةيآلا هذه
 املف هللا دبع ىلع انأرق انإف كسأر ىلع كدي عض : الاق ةيآلا هذه تغلب
 - يبنلا ىلع تأرق ينإف امكسؤر ىلع امكيديأ اعض : لاق ةيآلا هذه انغلب

 امل ليربج نإف كسأر ىلع كدي عض » : لاق - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ماسلا الإ ءاد لك نم ءافش اهنإف كسأر ىلع كدي عض : يل لاقىلإ اهب لزن
 . « توملا ماسلاو

 يدنسلا مامإلل



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 - هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع هريسفت يف يبلعثلا جرخأ : ةدئاف

 مدقت ام هل رفغ رشحلا ةروس رخآ أرق نم » : - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ةرفكملا لاصخلا هامسأ اباتك رجح نبا ظفاحلا فلأ دقو « رخأت امو هبنذ نم

 هيف اهنم ثيدح لك ًاثيدح رشع ةتس اهيف عمجف ةرخؤملاو ةمدقملا بونذلل
 . قفوملا هللاو انركذ اهنم ةلصخ

 : [ فتكلا ىلع ديلا عضوب لسلسملا ] - ۱۳

 : لاق اهب نوفدلا عیطقلا بحاص يراكبلا قزارلا دبع دیسلا ينربخآ

 نب هللا دبع خیشلا نع < لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا ينربخأ

 ييحي نب يلع نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا ملاس
 لضفلا يبأ ظفاحلا نع < « ينويمرألا هللا دبع نب فسوي نع < « يدايزلا

 قاحسإ يبأ نع < « ينيقيلبلا حاص نيدلا ملع نع < ‹ يطويسلا نيدلا لالج

 قفوملا انأ يملسلا مهفلا وبأ انأ يزملا جاجحلا يبأ ظفاحلا نع « يخونتلا

 نب دمحم حتفلا وبأ انأ يسدقلا ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع دمحتوبأ

 قاحسإ وبأ انأ يديمحلا رصن نب دمحم هللادبعوبأ انأ يطبلا نب ب يقابلادبع

 نب نسحلا نب دمحأ دعس وبأ انآ ظفاحلا لابحلا هلا دبع نب ديعس نب ميهاربإ

 ان يلهانملا العلا نب لاله نب رمع نب العلا نب لاله ورمع وبأ انأ يكملا دمحم

 لكل الئاق يعيبسلا قاحسإ وبأ ان ةيسنأ يبأ نب ديزان ورمع نب هللا دبع ان يبأ

 ان يفتك ىلع هديو ثراحلا نب هللا دبع ان يفتك ىلع هديو ةاورلا نم دحاو

 ههجو ىلاعت هللا مرک - بلاط يبأ نب ب يلع ان يفتك ىلع هديو روعألا ثراحلا

 هديو - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - يبيبح ان يفتك ىلع هديو ةنجلا يف -

 يفتك ىلع هديو مالسلا هيلع ليربج تعمس : لاق « يفتك ىلع

 ملقلا تعمس : لوقي يفتك ىلع هديو مالسلا هيلع ليفارسإ تعمس : لاق

 ر را فون ل جو زع هلا تعمس : لوقي حوللا تعمس لوقي

 ةهبش الو تلق . نوكي يذلا نوكيو الإ نونلا فاكلا غلبي الف نك : ءيشلل



 سر
 يدنسلا مامإلل

 لسلستلاو نتلا لك امأو ةلسلسلا هذهب يورلا ثيدحلا اذه ینعم ةحص يف
 . فعضلا ةياغ يف هنأب هریغ حرصو < هنالطبب يواخسلا حرص دقف

 : [ ديلا ذخأب لسلسلا ] - ۱۳۲

 ينربخ أ : لاق يديب ذخأو يجاجزلا يلع نب قیدص خیشلا ينربخآ

 نب دمحم ينربخآ : لاق يديب ذخأو هداز كدك لیلخ نب رداقلا دبع خیشلا
 ذخأو يريدبلا / دمحم نب دمحم ينربخآ : لاق يديب ذخأو يوانفحا ملاس ١ ۰۹/ب)

 تذخأو يربطلا رداقلا دبع خیشلا تنب شيرق ةفيرشلا ينتربخأ : لاق يديب

 ينذخأو يربطلا يبحي نب دمحم نب رداقلا دبع يدلاو ينربخآ تلاقو يديب

 اذخأ امهالكو يبحي خيشلا يدجو دمحم خيشلا يمع ينربخأ : لاق يديب

 نبا ظفاحلا انأ : لاق انيديأب ذخأو يواخسلا سمشلا انربخأ : الاق يديب

 يقشمدلا دمحم نب دمحم نب دمحم نب يلع ينربخآ : لاق يديب ذخأو رجح
 : لاق يديب ذخأو رمع يبأ نب ب ةزمح نب ناميلس ينربخأ : لاق يديب ذخأو

 وبأ ظفاحلا ينربخأ : لاق يديب ذخأو يسدقلا يدابلا دبع نب دمحم ينربخأ

 يديب ذخأو يبأ ينربخأ : لاق يديب ذخأو يليدلا ركب يبأ نب دمحم ىسوم

 نب رفعج سابعلا وبأ ينربخأ : لاق يديب ذخأو دمحأ نب نسحلا انآ : لاق

 ديعس نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ ىنث : لاق يديب ذخأو يرفغتسملا دمحم

 ان يديب ذخأو يخلبلا دمحم نب دمحأ نسحلا وبأ انأ يديب ذخأو يسخرسلا

 ان يديب ذخأو هيده نب ميهاربإ ان يديب ذخأو دوعسم نب دمحأ نب هللا دبع
 - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - هللا لوسر ان يديب ذخأو كلام نب سنأ
 امو » : لاقف ؟ ةعاسلا ىتم هللا لوسر اي : لاقف ةرحلا نم لجر هءاجو
 الإ ةقدص الو مایص الو ةالص ريثك اهل تددعأ ام : لاقف « ؟ ابل تدّدَعَأ
 هنتم ثيدحلا اذهو « بحأ نم عم ءرملا 2: لاقف هلوسرو هللا بحأ ينأ
 دقف لسلستلا امأو ةددعتم قرط نم امهريغو ناخيشلا هجرخأ حيحص

 . هفعضب ضعب حرصو هنالطبب اوحرص



 دیم دعم دنا زيوواشارصح سو
 يدنسلا مامإلل

 : [ ديلا يف دعلاب لسلسلا ] ۶

 رمأ خیشلا انآ - هءاقب یلاعت هللا لاطأ - نامیلس نب نمحرلا دبع دیسلا انآ

 انآ هلیقع نب دمحأ نب دمحم خیشلا انآ : لاق يجاجزلا قلاخلا دبع نب هللا

 يرفعجلا دمحم نب ىسيع تقولا مامإ انآ يميجعلا يلع نب نسح خيشلا

 يساملجسلا دحاولا دبع نب يلع حالصلا وبأ انأ يدي يف نهدعو يبلاعثلا

 وبأ انأ : لاق يناسملتلا يشرقلا يبرغملا دمحم نب دمحأ ظفاحلا انأ يراصنألا

 دمحأ نب دمحم نب دمحأ خيشلا انأ يناسغلا ميعنلا يبأ نب دمحم نب مساقلا

 باطخلا دمحم هيقفلا انأ رمع نب دومحم نب ىضاقلا انأ یتکبنتلا اباب دمحأ نبا

 هخيش نع <« يدي يف نهدعو يئالعلا هللا دبع وبأ انأ يدي يف نهدعو

 انآ يدي يف نهدعو يريرحلا نب يلاخ ينربخأ يدي يف نهدعو يرضيخلا
 يدي يف نهدعو يلعبلا سابعلا وبأ انآ يدي يف نهدعو ساحنلا نب لامكلا

 يدج انأ يدي يف نهدعو ىفقثلا انأ يدي يف نهدعو بيطخلا ینربخآ : لاق

 انأ يدي يف نهدعو فلخ نب ركب وبآ خيشلا انأ يدي يف نهدعو مساقلا وبأ

 مراد نب ركب وبا يدي يف نهدع : لاق يدي يف نهدعو هللا دبع وبأ مكاحلا

 نهدع يل لاقو نيسحلا نب دمحأ نب ىلع يدي يف نهدع : يل لاقو ظفاحلا

 طايخلا رواشلا نب ييحي يدي يف نهدع : لاقو نيسحلا نب برح يدي يف

 نب ديز يدي يف نهدع يل لاقو دلاخ نب ورمع يدي يف نهدع : يل لاقو

 يف نهدع : لاقو نيسحلا نب يلع يدي يف نهدع يل لاقو نيسحلا نب يلع

 هيلع ىلاعت هللا یلص - هللا لوسر يدي يف نهدع : يل لاقو بلاط يبأ

 نم نهب تلزن اذكه : لاقو مالسلا هيلع ليربج يدي يف نهدع - ملسو

 امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع يلص مهللا العو لج ةزعلا بر هللا دنع

 (۱۱۰/) ىلع كراب مهللا / ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص
 ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم



 ل هام دیس ع دراشلا ع
 يدنسلا مامإلل

 میهاربا ىلع تمحرت امك دمحم لآ یلعو دمحم ىلع محرتو مهللا دیجم

 دمحم لآ یلعو دمحم ىلع ننحتو مهللا « ديجم دیمح كنإ ميهاربإ لآ یلعو

 ىلع ملس مهللا ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تننحت امك
 ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تملس امك دمحم لآ ىلعو دمحم

 اذكهو مكاحلا نع < ‹ يعوطملا قيرط نم افشلا يف ضايع يضاقلا هاور . ديجم

 نالف ضبقو هقوف يذلاو هخيش نم لك يف لاقو همولع يف مكاحلا دنع وه

 نباو يمليدلا كلذكو السلسم ةفرعلا يف ميعن وبأ هجرخأو هعباصأ سمخ

 ىور دقو تالسلسملا لهأ نم مهريغو لاوكشب نباو لضفملا نباو يدسم

 يدي يف نهدع ظفلب سنأ نع « ديمح ثيدح نم هوحنب السلسم ینعلا اذه
 ليربج يدي يف نهدع » : لاقو - ملسو هيلع ىلاعت هللا یلص - هللا لوسر

 ليفارسإ يدي يف نهدع : لاقو ليئاكيم يدي يف نهدع : لاقو

 ركذو يواخسلا هقاس دقو « هلالج لج نيملاعلا بر يدي يف نهدع : لاقو

 ال لسلسلا نإ عیدبلا لوقلا يف اضيأ لاقو هجولا اذه نم بيرغ هنأ سنأ

 هللا يضر ةشئاعو رمع نب هللا دبع نع « هانعم ىور نتملا فعض نم ولخي
 . امهنع ىلاعت
 : [ ديلاب ضرألا حسمب لسلسملا ]۰۵

 ‹ هيبأ نع « يراصنألا دارم دمحم نب نيسح دمحم خيشلا يمع ينربخآ

 يتفم رداقلادبع خيشلا نع « يدنسلا روفغلا دبع نب مشاه دمحم خيشلا نع

 دمحم نع « يشاشقلا دمحأ خيشلا نع « يميجعلا نسح خيشلا نع « ةكم
 ظفاحلا نع « يراصنألا ايركز يضاقلا نع « يلمرلا ةزمح نب دمحأ نبا
 « راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ نع ۰ يخونتلا قاحسإ يبأ نع « رجح نبا
 دمحم يبأ فيرشلا يضاقلا نع « ينادمحلا يلع نب رفعج لضفلا يبأ نع

 نع « فرشملا نب يلع نسحلا يبأ نع « ينامثعلا نمحرلا دبع نب هللادبع



 دباع دوجم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ان هيبأ نع « بارضلا ليعامسإ نب نسحلا نب زيزعلا دبع مساقلا يبأ
 ‹ ةزمح نب ميهاربإ ان يبآ ان يضاقلا لواهبلا نب قاحسإ نب دمحأ رفعجوبأ

 نع ءاربلا وه ديسأ يبأ نب ديسأ نع « يدرواردلا دمحم نب زيزعلادبع نع
 هللا لوسر نع ثدحت ال كلام - هنع هللا يضر - ةداتق يبأل تلق تلاق همأ

 هللا لوسر تعمس : لاقف سانلا ثدحي امك - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص -

 دعيلف ادمعتم يلع بذك نم » + لوقی - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص -

 - ملسو هيلع ىلاعت هللا یلص - هللا لوسر لعجف « رانلا نم اعجضم هبنجل

 حسم امك ضرألاب هدي ةداتق وبآ حسمو « هديب ضرألا حسميو كلذ لوقي
 حسم امك ديسأ مأ تحسمو « - ملسو هيلع ىلاعت هللا یلص - هللا لوسر

 ديسأ حسم امك زيزعلا دبع حسمو « همأ تحسم امك ديسأ حسمو ةداتق وبأ

 « ميهاربإ حسم امك قاحسإ حسمو « زيزعلا دبع حسم امك ميهاربإ حسمو
 امك ليعامسإ نب نسحلا حسمو « قاحسإ هوبأ حسم امك دمحأ هنبا حسمو

 امك يلع حسمو « نسحلا هوبأ حسم امك زيزعلا دبع حسمو « دمحأ حسم

 رفعج حسمو « يلع حسم امك ينامثعلا هللا دبع حسمو « زيزعلا دبع حسم
 حسمو ۰ رفعج حسم امك بلاط يبأ نبا حسمو < هللا دبع حسم امك

 « يخونتلا حسم امكرجح نبا ظفاحلا حسمو « راجحلا حسم امك يخونتلا

 يلمرلا سمشلا حسمو ۰ رجح نبا ظفاحلا ركذ امك ايركز يضاقلا حسمو

 حسمو « يلمرلا حسم امك يشاشقلا حسمو ايركز يضاقلا حسم امك

 « يميجعلا حسم امك رداقلا دبع حسمو « يشاشقلا حسم امك يميجعلا

 (۱۱۰/ب)امک دارم دمحم يدج حسمو « / رداقلا دبع حسم امك مشاه دمحم حسمو

 دق ثيدحلاو ۰ يدج حسم امك يمع حسمو « مشاه دمحم خيشلا حسم
 لخدملاو ةفرعلا يف يقهيبلا هقيرط نمو يعفاشلا هاورو يناربطلا هجرخآ

 . تالسلسملا لهأ هدروأو هتافنصم نم امهريغو



 > دم عم يئس نم داش دم
 يدنسلا مام مال

 : [ ةبابسلا ضعب لسلسلا ]1-7
 : لاق يدلاو هب ينآ : لاق ماجبلا نامیلس نب دمحأ دیسلا هب ينربخأف

 هللا دبع خیشلا هب ينربخآ : لاق لدهألا لوبقم رمع نب ييجي دیسلا هب ينآ

 نب میهاربا نع « يلبابلا نیدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا ملاس نبا

 نع « يلمرلا دمحأ نب دمحم سمشلا نع « يناقللا نسح نب ميهاربإ

 نسحلا نب دمحم انأ يدسم نب فسوي نب دمحم انأ يرزوتلا دمحم نب نامثع

 ا ل ری ی لا ا اا

 نع « قاحسإ ىبأ نع < دیزل هلل دبع نب دمحم دمحأ وبأ ان هبش نبا رمع

 مهيديأ اودرف) : لجو زع هلوق يف دوعسم نب هللا دبع نع « صوحألا يبأ

 ديزوبأ ضعو « ةبابسلا هعبصإ ىلع ضعو اذكه اولاقو : لاق ( مههاوفأ يف

 . ةبابسلا هعبصإ ىلع ةاورلا نم دحاو لك ضع اذكهو « هتبابس ىلع

 : [ ةيحللا ىلع ضبقلاب لسلسملا ]7
 لوبقم رمع نب ييحي نب ناميلس نب نمحرلا دبع ديسلا هب ينربخأ

 نب دمحم نع « يجاجزملا ركب يبأ نب قلاخلا دبع خيشلا هيبأ نع « لدهألا

 نب دمحم حتفلا وبأ انث يزغلا ىضرلا نب دمحم ردبلا نع ‹ يروهجألا نع

 ا ا

 دمحم نب ليعامسإ مساقلا وبأ ط ظفاحلا ۳ يدج انآ يفقثلا دومحم نبا

 انأ يدابآ دسألا دحاولا دبع نب ريبزلا ان يروباسينلا مكاحلا دمحم هللادبع



 ٠٠ دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 يناسيكلا بيعش نب نامیلس ان رصب يعفاشلا ينمقلا دحألا دبع نب نسحلاوبأ
 سنا نع < ‹ يشاقرلا ديزي تعمس : لاق شارخ نب باهش انآ مدألا ديعس ان

 دجي ال » : - ملسو هيلع یلاعت هللا یلص - هللا لوسر لاق : لاق كلام نبا

 : لاق« هرمو هولحو هرشو هريخ ردقلاب نمؤي ىتح ناميإلا ةوالح دبعلا
 لاقف هتي ىلع - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - هللا لوسر ضبقو
 : لاقف هتيحل ىلع سنأ ضبقو « هرمو هولحو هرشو هريخ ردقلاب تنمآ »
 تنمآ : لاقف هتي ىلع ديزي ضبقو هرمو هولحو هرشو هريخ ردقلاب تنمآ

 : لاقو هتی ىلع باهش ضبقو : لاق هرمو هولحو هرشو هريخ ردقلاب
 : لاقو هتيحل ىلع ديعس ضبقو : لاق هرمو هولحو هرشو هريخ ردقلاب تنمآ
 هتيحل ىلع ناميلس ضبقو : لاق هرمو هولحو هرشو هريخ ردقلاب تنمآ
 هتي ىلع فسوي ضبقو هرمو هولحو هرشو هريخ ردقلاب تنمآ : لاقف
 : لاقو هتيحل ىلع ريبزلا ذخأو هرمو هولحو هرشو هريخ ردقلاب تنمآ : لاقو
 تیغ ىلع ضبق ام دعب مكاحلا لاقو هرمو هولحو هرشو هريخ ردقلاب تنمآ
 0۱۱۱/۲ هولحو هرشو هريخ ردقلاب تنمآ ةحيحص ةديقعو / ةقداص ةين نع لوقأ انأو

 هولحو هرشو هریخ ردقلاب تنمآ : لاقو هتيحل ىلع ركب وبآ ضبقو هرمو
 هولحو هرشو هریخ ردقلاب تنمآ : لاقو هتي ىلع يميمتلا ضیقو هرمو
 ضبقو « غلإ ... ردقلاب تنمآ : لاقو هتي ىلع يفقثلا ضبقو هرمو
 : لاقو هتيل ىلع يلعبلا ضبقو « خلإ ... تنمآ : لاقو هتي ىلع يوادرلا
 هتيل ىلع ساحنلا نباو ةريره يبأ نم لک ضبقو « خلإ ... ردقلاب تنمآ
 هتيحل ىلع يرزجلا نبا ضبقو « خلإ ... ردقلاب تنمآ امهنم دحاو لك لاقو
 تنمآ : لاقو هتي ىلع حتفلا وبأ ضبقو ؛ خل .. ردقلاب تنما : كانو
 ضبقو لإ. ۲ : لاقو هتيحل ىلع يزغلا ردبلا ضبقو « خلإ

 تي ىلع سم خيشلا ذخأو لإ .. تنمآ : لاقو هتي ىلع يروهجأا
 « ..  تنمآ : لاقو هتي ىلع يميجعلا ضبقو « لإ ... تنمآ : لاقو



 mm) دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 خيشلا ضبقو « خلإ ... ردقلاب تنمآ : لاقو هتيحل ىلع هليقع نبا ضبقو

 ناميلس ديسلا ضبقو « لإ ... ردقلاب تنمآ : لاقو هتيحل ىلع قلاخلا دبع

 نمحرلا دبع ديسلا انخيش ضبقو « لإ ... ردقلاب تنمآ : لاقو هتيحل ىلع
 هتي ىلع هانمتي ام ريخلا نم هغلبو - هءاقب ىلاعت هللا لاطأ - ناميلس نبا

 هتي ىلع ءيسملا دبعلا ذخأو هرمو هولحو هرشو هريخ ردقلاب تنمآ : لاقو

 انتبثي نأ ىلاعت هللا لأسأ هرمو هولحو هرشو هريخ ردقلاب تنمآ : لاقو

 هيلع هللاب الإ يقيفوت امو هب انموم هاقلأ موي ىلاعت هللا ىقلأ ينلعجيو كلذ ىلع

 . بينأ هيلإو تلكوت
 : [ ةحبسلا ةلوانمب لسلسملا] ۸

 ينلوان : لاق يجاجزملا نيدلا ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا ينلوان

 : لاق ةحبس هدي يف تيأرو هتحبس يجاجزملا ركب يبأ نب قلاخلا دبع خيشلا
 اهينلوان : لاق اضيأ هدي يف اهتيأرو « يدنسلا تايح دمحم خيشلا اهينلوان
 خيشلا اهينلوان : لاق هدي يف اهتيأرو « يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا

 ملاس اجنلا وبأ اهينلوان : لاق هدي يف اهتيأرو « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم

 نب دمحأ نب دمحم مجنلا اهينلوان : لاق هدي يف اهتيأرو « يروسلا دمحم نبا

 ایرکز يضاقلا مالسالا خيش اهینلوان : لاق هدي يف اهتیآرو ۰ يطيخلا يلع

 اهينلوان : لاق هدي يف اهتيأرو ‹ رجح نبا ظفاحلا اهينلوان : لاق يراصنألا

 هدي يف اهتيأرو « يدابآ زوريفلا بوقعي نب دمحم رهاطلا وبأ نيدلا دجم

 اهينلوان : لاق هدي يف اهتيأرو « دمحم نب فسوي نيدلا لامج اهينلوان : لاق

 يبحم اهينلوان : لاق هدي يف اهتيأرو « يلع نب دومحم انثلا يبآ نب نيدلا يقت

 يبأ اهينلوان : لاق هدي يف اهتيأرو < يرقملا نسحلا يبأ نب دمصلا دبع نيدلا

 هدي يف اهتيأرو « رصانلا نب دمحم لضفلا وبأ اهينلوان : لاق هدي يف اهتيأرو
 هدي يف اهتيأرو « يدنقرمسلا دمحأ نب هللا دبع نب دمحم اهينلوان : لاق

 : لاق هدي يف اهتيأرو ۰ دادحلا يمالسلا يلع نب دمحم ركب وبأ اهينلوان : لاق



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : لاق هدي يف اهتيأرو « ورمع نب هللا دبع نب باهولا دبع رصن وبأ اهينلوان

 هدي يف اهتيأرو ٠ يفوصلا مساقلا نب نسحلا نب يلع نسحلا وبأ اهينلوان

 تنأو ذاتسأ اي: هل تلقف هدي يف اهتيأرو « یکلالا نسحلا وبأ اهينلوان : لاق

 : تلقف ةحبس هدي ينو دينجلا يذاتسأ تيأر كلذك لاق ةحبسلا عم نآلا ىلإ

 يفو يطقسلا يرس يذاتسأ تيأر كلذك لاق ةحبسلا عم نآلا ىلإ ذاتسأ اي

 يذاتسأ تيأر كلذك لاق ةحبسلا عم نآلا ىلإ ذاتسأ اي : تلقف ةحبس هدي

 تيأر كلذك لاقف هنع ينتلأس امع هتلأسف ةحبس هدي يفو يخركلا فورعم

 (1١١1/أ) تيأر لاقف هنع ينتلأس امك هتلأسف ةحبس هدي يفو يفاحلا / رشب يذاتسأ

 تيأر لاقف هنع ينتلأس امك هتلأسف ةحبس هدي يفو يكملا رمع يذاتسأ

 كنأش مظع عم ذاتسأ اي : تلقف ةحبس هدي يفو يرصبلا نسحلا يذاتسأ

 يف هانلمعتسا انك ءيش اذه ] يل لاقف ةحبسلا عم نآلا تنأو كتدابع نسحو

 لهأو [ يناسلو يديو يبلقب هللا ركذأ نأ بحأ ينإ تاياهنلا يف هكرتن انك ام تايادبلا

 هقرط بلاغ ىلإ يواخسلا راشأو لسلسملا اذه اودروأ دق تالسلسملا

 ةياورو عضولاب يمردقو يفوصلا نسحلا يبأ ىلع هتياور رادم نإ : لاقو

 تكسو رخآ قيرط نم هلسلس مث لضعم يرصبلا نسحلا نع « يكملا رمع
 كلذو ةباحصلا دهع يف ةذختم تناك ةحبسلا نأ لسلسملا اذه نم رهظو هنع

 ناكو ةحلطو ايلعو نامثع ىأر دقف مهنامز يف تناك امن نسحلا ةيادب نأل

 ةباحصلا نم ريثك قلخ نع « ىور دقو ةنس ةرشع عبرأ نبا رادلا موي يف

 هيلع ليلد لوأ - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - يبنلا جوز ةيريوج ةصقو

 . ةلقتسم ةلاسر اهيف ىطويسلا فلأ كلذلو

 : [ فحصلا يف رظنلاب لسلسملا] 9
 : لاق يدنسلا يراصنألا دارم دمحم نب نيسح دمحم خيشلا يمع ينربخأ

 خيشلا ينربخأ : لاق يندلا ريهشلا يفوصلا نامسلا دمحم خيشلا ينربخأ

 يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا ينربخأ : لاق يرصبلا ملاس نب هللادبع



 مور يع سدي نم درشا رس
 يدنسلا مامإلل

 دمحم سمشلا انأ يلمرلا دمحم نب دمحأ باهشلا انأ يدايزلا ىيحي نب يلع انآ

 نب دمحم هللا دبع يبأ نع « نارفلا نب زعلا انأ يواخسلا نمحرلادبع نبا
 ىسدقملا نسحلا وبأ رخفلا انأ یسدقلا ديمحلا دبع نب دمحم نب هللا دبع بحلا
 نب هللا ةبه مساقلاوبأ ناخيشلا انأ يدادغبلا دمحم نب رمع نع « رفعج وبأ ان
 انأ : الاق يراصنألا یقابلا دبع نب دمحم ركب وبأو يريرحلا رمع نب دمحأ

 بيجن نب هللا دبع نب دمحم ركب وبأ انأ يكمربلا رمع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ
 نايطلملا نمحرلا دبع نب هللا دبعو دمحأ نب دمحم مشاه وبأ انأ قاقدلا

 نب دمحم نع « يرونيدلا هيومح نب دمحم ينث ناميلس نب بويأ انأ : الاق

 لاقف ديمحلا دبع نب ريرج ىلإ توكشف ينيع تيكتشا : لاق يزارلا ديمح
 رمتعلا نب روصنم ىلإ توكشف ينيع تيكتشا : لاقو فحصلا يف رظنا يل
 ميهاربإ ىلإ توكشف ينيع تيكتشا : لاقو فحصلا يف رظنا يل لاقف

 ةمقلع ىلإ توکشف ينيع تيكتشا ينإف فحصلا يف رظنا : لاقف يعخنلا
 : لاقف هللا دبع ىلإ توکشف ینیع تيكتشا ىنإف فحصملا يف رظنا : لاقف
 هللا یلص - هللا لوسر ىلإ توكشف ينيع تيكتشا ينإف فحصملا يف رظنا
 ينيع تيكتشا ينإف فحصملا يف رظنا » : لاقف - ملسو هيلع ىلاعت
 توكشف ينيع تيكتشا ينإف فحصملا يف رظنا : لاقف ليربج ىلإ توكشف

 اذه نأب يواخسلا حرصو « فحصلا يف رظنا يل لاقف لجو زع يبر ىلإ
 خيشلا وبأ هجرخأ ام لسلسملا اذبل دهشيو تلق السلستو انتم لطاب لسلسملا
 عتم فحصلا يف رظنلا مادآ نم » اعوفرم - هنع هللا يضر - سابع نبا نع

 - هنع هللا يضر - سنأ نع راجنلا نبا جرخأو « ايندلا يف ماد ام هرصبب

 . « هرصبب عتم ارظن نآرقلا أرق نم » اعوفرم

 : [ ةحئافلا ةروس ةدارقب لسلسملا] ۰

 ‹ ةحتافلا / ةروس ماجبلا ناميلس نب مساقلا يبأ ديسلا ىلع تأرق (۱۱۳/)

 دمحم نب دمحأ ديسلا فراعلا هللا يلو ىلع اهتأرق : لاق اهتءارقب ينزاجأو



 دبطع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 يلخنلا دمحم نب دمحآ خیشلا ىلع اهنآرق : لاق لدهألا لوبقم فیرش

 اهتآرق : لاق يرفعخا يبلاعثلا دمحم نب یسیع خیشلا ىلع اهتأرق : لاق

 ركب يبآ نب يلع نيدلا رون ىلع اهتأرق : لاق يروهجألا يلع خیشلا ىلع
 ميهاربإ نب دمحم نيدلا سمش ةاضقلا يضاق ىلع اهتأرق : لاق ىنارقلا

 ىلع اهتأرق : لاق يناقللا دمحم نب ميهاربإ نيدلا ناهرب ىلع اهتأرق : لاق

 اهتأرق : لاق شروهمش ىلع اهتأرق : لاق نجلا بدؤم ناميلس نيدلا ملع
 . ىهتنا - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - دمحم انديس هيلع تلزنأ نم ىلع

 ان رمالا اذه نأ ىلإ راشأو قيرطلا اذه نم هتالسلسم يف ليقع نبا هركذو

 مالعألا ة ةمئألا هتلبق هب كربتي رمأ وه لب « ؛ ماكحألا نم ءيشب ًاقلعتم نكي مل

 قيفوتلا يلو هللاو « دنسلا اذهب
 : [ لحنلا ةروس لوأ ةءارقب لسلسملا] ۱

 نيدلا ءالع نب دمحم نع « يلخنلا دمحأ خيشلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأ

 دمحأ نب دمحم سمشلا نع ؛ يروهنسلا ملاس اجنلا يبأ نع « يلبابلا

 ةكمب مانملا يف - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - يبنلا نع « ينامثعلا يخلبلا

 . ةروكذملا ةروسلا لوأ هيلع أرقف ةفرشملا

 : [ فصلا ةروس ةدارقب لسلسملا] ١7

 دمحم خيشلا هيبأ نع < يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع هيورأ

 يتفم رداقلا دبع خيشلا نع « مشاه دمحم خيشلا نع « يراصنألا دارم

 نيدلا ءالع نب دمحم نع « يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع « ةكمب ةيفنحلا

 دمحم مجنلا نع « يفنحلا يبلشلا دمحم نب دمحأ باهشلا نع « يلبابلا

 يبقعلا دمحم نب ناوضر ميعن يبأ ظفاحلا نع « ايركز يضاقلا نع « يطيغلا
 « راجحلا بلاط يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ نع « يخونتلا قاحسإ يبأ نع

 نب لوألا دبع تقولا يبأ نع < « يدادغبلا رمع نب هللا دبع اجنلا يبأ نع

 يبأ نع « يدوادلا دمحم نب نمحرلا دبع نسحلا يبأ نع « يوربلا ىسيع

 ىسيع نارمع وبأ انأ يسخرسلا رمع نب ىسيع نب دمحأ نب هللا دبع دمحم



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 دمحم ان يمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم وبآ انآ يدنقرمسلا رمع نبا

 دبع نب ةملس يبآ نع « ریثک يبا نب يبحي نع « يعازوالا نع « ريثك نبا
 باحص نم رفن اندعق : لاق مالس نب هللا دبع نع ۰ فوع نب نمحرلا
 يأ ملعن ول انلقف انركاذتف - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - هللا لوسر

 يف ام هلل حبس ) لجو زع هللا لزنأف اهانلمعل یلاعت هللا ىلإ برقأ لامعالا
 نولوقت مل اونمآ نيذلا اهيأاي . ميكحلا زيزعلا وهو ضرألا يف امو تاومسلا

 لاق اهمتخ یتح ( نولعفت ال ام اولوقت نأ هللا دنع اتقمربک نولعفت ال ام
 - ملسو هيلع یلاعت هللا ىلص - هللا لوسر انیلع اهآرقف مالس نب هللادبع
 : ييحب لاق مالس نب هللا دبع انیلع اهأرق : ةملس وبأ لاق اذكه اهمتخ ىتح
 : ريثك نب دمحم لاق ييحي انيلع اهأرق : يعازوألا لاق ةملس وبأ انيلع اهأرق
 نارمعوبأ لاق ريثك نب دمحم انيلعءاهأرق : يمرادلا لاق يعازوألا انيلع اهأرق
 نارمعوبأ انيلع اهأرقف : ىسخرسلا لاق يمرادلا انيلع اهأرقف : يدنقرمسلا

 يدوادلا انیلع اهأرق : تقولا وبآ لاق يسخرسلا انیلع اهأرقف يدوادلا لاق
 اجنملا وبآ انیلع اهأرق : راجحلا لاق تقولا وبآ انیلع اهآرق : اجنلا وبأ لاق
 قاحسإ وبآ انیلع اهأرق : ميعن وبآ لاق راجحلا انیلع اهآرق : قاحسإ وبآ لاق

 انیلع اهأرق : يطيغلا مجنلا لاق / ميعن وبآ انیلع اهأرق : ایرکز يضاقلا لاق (۱۱۲/ب)
 اهأرق : يلبابلا لاق يطيفلا مجنلا انيلع اهآرق : باهشلا لاق ایرکز يضاقلا
 : رداقلا دبع خیشلا لاق يلبابلا انيلع اهآرق : يلخنلا لاق باهشلا انیلع
 رداقلا دبع خيشلا انيلع اهأرق : مشاه دمحم خيشلا لاق يلخنلا انيلع اهأرق
 لاق يبأ يلع اهأرق : يمع لاق مشاه دمحم خيشلا انيلع اهأرق : يدج لاق

 ىلاعت هللا مهمحر - نيسح دمحم خيشلا يمع ىلع اهأرق : ءيسملا دبعلا
 دانسإلا لصتم حيحص ثيدح اذه : دهف نب هللا راج لاق - نيعمجأ

 عقو ثيدح حصأ وه : ظافحلا ضعب لاقو . تاقث هدانسإ لاجرو لسلستلاو

 ‹ هعماج يف يذمرتلا هاورو ايندلا يف ىوري لسلسم حصأو لب « السلسم انل



 دباعدمعمدیناسآ نم دراشا رمح سس ای۷ )
 يدنسلا مامإلل

 نيخيشلا طرش ىلع هححصو <« ًالسلسم هكردتسم يف مكاحلاو « يمرادلاو
 ةدع نم مهريغو « ريبكلا همجعم يف يناربطلاو ‹ ىلعي وبأو دمحأ هاورو

 . قرط
 : [ يسركلا ةيآ ةءارقب لسلسملا ] ١-

 يالوم نع « ةنس نب دمحم نع < ينالفلا اص خيشلا نع هيورأ

 نب فسوي نع < يدايزلا يلع رونلا نع ۰ هللا دبع نب دمحم فیرشلا

 دهف نب يقتلا نع « يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا نع « ينويمرألا هللادبع
 انآ يموديملا حتفلا وبأ انأ بینم نب دمحأ سابعلا يبأ نع « يمشابلا
 « ظفاحلا رصان نب دمحم انآ : لاق يزوجلا نب جرفلا وبآ انأ ينارحلا بيجنلا

 نب يلع نب دمحم هللا دبع يبأ نع 2 نوميم نب يلع نب دمحم مئانغلا يبأ نع

 نع « ینابیشلا بلطلا دبع نب هللا دبع نب دمحم لضفلا ىبأ نع « نيسحلا

 نب رمع نب ميهاربإ نع ۱ ينارعشلا يشرقلا نایفس يبآ نب هللا دبع دمحم يبآ

 ةكتاع يبآ نب نامثع نع « روباش نب ديعس نب دمحم نع « يكسكسلا ركب

 دبع نب مساقلا نمحرلا دبع نأ هربخأ هنأ ديز نب يلع نع « يلالبلا
 ىرأ ام لوقي - هنع هللا یضر - ىلهابلا ةمامأ ىبأ نع « هربخأ نمحرلا

 ةيآلا هذه أرقي ىتح ةليل تيبي مالسإلا يف دلو وأ مالسإلا هلقع كردأ ًالجر
 ام : لاق وأ يه ام نوملعت ول : لاق خلإ ... ( مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا )

 - ملسو هيلع ىلاعت هللا یلص - هللا لوسر نأ لاح ىلع اهومتكرت ان اهيف
 ناك يبن اهتؤي ملو شرعلا تحت زنك نم يسركلا ةيآ تيطعأ » : لاق
 نم اذه تعمس ذنم طق ةليل تب امف : - هنع هللا يضر - يلع لاق « يلبق

 ذنم اهتكرت الو اهأرقأ ىتح - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - هللا لوسر

 : ةمامأوبأ لاقو - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - مكيبن نم ربخلا اذه تعمس
 ذنم اهتكرت ام انأ مساقلا لاقو يلع نم اذه تعمس ذنم اهتءارق تكرت ام

 تعمس ذنم اهتءارق تكرت ام : ديز نب يلع لاقو اهلضفب ةمامأوبأ ينثدح
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۱۱۱/۳ 

 يدتسلا مامإلل

 : تلق ىلإ لصو یتح ةاورلا عيمج لاق اذکهو ثيدحلا اذهب ربخي مساقلا

 هللو مونلا دنعو تابوتکلا بيقع ثيدحلا اذه تعمس ذنم اهتكرت ام انأو

 نع « ٠ هاور اميف اصوصخ ريكانملا ريثك ديز نب يلع ناك ناو دمحلا ىلاعت

 نکل اضيأ نیم نبا هفعض ةكداع يبأ نب نامشعو ةمامأ يبأ نع < « مساقلا

 قع كردأ وأ مالسإلا يف دلو الجر يرأ ام : لاق - هنع هللا یضر - ىلع

 ولو ( مويقلا يحلا وه الإ هل ال هللا ) ةيآلا هذه أرقي ىتح ادبأ تيبي مالسالا

 زنك نم - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - مكيبن اهيطعأ امنإ يه ام نوملعت

 ثالث اهأرقأ ىتح طق ةليل تب امو مكيبن لبق دحأ اهطعي ملو شرعلا تحت

 يعجضم ذخآ نيحو يرتو يفو ةريخألا ءاشعلا دعب نيتعكرلا يف اهأرقأ تارم

 يواخسلا هيلإ راشأ امك ةبعش نب ة ةريغملاو رباج نع/ ىور دقو يشارف نم

 . رهاوجلا يف

 : [ رثوكلا كانيطعأ انإب لسلسملا ] -4
 نب دمحم نع « يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأ

 نب دمحم رمع يبأ نع « يزرجلا دمحم نب دمحم سمشلا نع « ةيلماكلا مامإ
 دمحم نب ىلع نسحلا یبآ نع « ىقشمدلا ىلبنحلا ةمادق نب هللا دبع نب دمحأ

 ةبه نع « يلبنحلا هللا دبع نب لبنح يلع يبأ نع « يلبنحلا دحاولا دبع نب
 ركب يبأ نع « يلبنحلا بهذملا نب نسحلا يبأ نع « يلبنحلا نيصحلا نب هللا

 نب راتخلا نع « ليضف نب دمحم نع « يلبنحلا يعيطقلا رفعج نب دمحأ
 هيلع ىلاعت هللا یلص - هللا لوسر ىفغأ : : لاق كلام نب سنأ نع < ‹ لفلف

 هللا ىلص - لاقف تكحض مل : هل اولاق امستبم هسأر عفرف هءافغإ - ملسو

 نمحرلا هللا مسب أرقف ةروس افنآ يلع تلزنأ ينإ » : - ملسو هيلع ىلاعت
 « ؟ رثوكلا ام نوردت له : لاق اهمتخ ىتح رثوكلا كانيطعأ انإ ميحرلا

 ةنجلا يف لجو زع يبر هيناطعأ رهن وه » : لاق ملعأ هلوسرو هللا : اولاق
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 - يبنلا انیلع اهآرقف : سنأ لاق « ةمايقلا موی يتمآ هيلع درت ریثک ريخ هيلع
 سنأ انیلع اهآرقف لفلف نبا لاق اهمتخ یتح - ملسو هيلع یلاعت هللا یلص

 . وار لک اذکهو اهمتخ یتح
 : [ میجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق لوقب لسلسملا ]۰

 أ : تلقف يدنسلا يراصنألا نيسح دمحم خیشلا يمع ىلع تأرق

 تارق ينإف ميجرلا ناطيشلا نم ها ذوعأ لق يل لاق ميلعلا عيمسلا هللا

 لق : لاقف ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ : تلقف يراصنألا دارم دمحم يبأ ىلع

 نب مشاه دمحم خيشلا ىلع تأرق ينإف ميج -رلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ

 نم هللاب ذوعأ لق لاقف ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ : تلقف يدنسلا روفغلادبع
 ذوعأ : تلقف ةكم يتفم رداقلا دبع خيشلا ىلع تأرق ينإف ميجرلا ناطيشلا
 تأرق ينإف ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق : لاقف ميلعلا عيمسلا هللاب
 لق : لاقف ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ : تلقف يميجعلا نسح خيشلا ىلع
 يدنفألا دمحأ باهشلا ىلع تأرق ينإف ميج رلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ

 لاب ذوعأ لق : لاقف ميلعلا عيمسلاب ذوعأ : تلقف افشلا حراش يجاتشا
 ذوعأ : تلقف يمقلعلا ناهربلا ىلع تأرق ينإف ميجرلا ناطيشلا نم
 ىلع تأرق ينإف ميجرلا ناطيشلا نم هاب ذوعأ لق : لاقف ميلعلا عيمسلاب
 ميلعلا عيمسلاب ذوعأ : تلقف يطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج ظفاحلا
 رجح نبا ظفاحلا ىلع تأرق ينإف ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعآ لق : لاقف

 ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق : لاقف ميلعلا عيمسلاب ذوعأ : تلقف

 ةيمسلاب ذوعأ تلقف قحلادبع نب يلع نب دمحأ لامكلا ىلع تأرق ينإف

 يبأ ىلع تأرق ينإف ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق : لاقف ميلعلا

 نم هللاب ذوعأ لق : لاقف ميلعلا عيمسلاب ذوعأ : تلقف يزملا جاجحلا

 عيمسلاب ذوعأ : تلقف يراخبلا نب رخفلا ىلع تأرق ينإف مي ميجرلا ناطيشلا

 ظفاحلا ىلع تأرق ينإف ميج -رلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق : لاقف ميلعلا
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 هللاب ذوعأ لق : لاقف ميلعلا عیمسلاب ذوعأ : تلقف معنملا دبع نب روصنم
 يبأ نب دمحم نب سابعلا دمحم يبأ ىلع تأرق ينإف ميجرلا ناطيشلا نم

 نم هللاب ذوعأ لق : لاقف ميلعلا عيمسلاب ذوعأ : تلتف / يراصعلا روصنم(۱۱۳/ب)

 يدازخرفلا نب دمحم نب ديعس نب دمحم ىلع تأرق ينإف ميجرلا ناطيشلا

 ينإف ميجرلا ناطيشلا نم هاب دوعا لق : لاقف ميلعلا عيمسلاب ذوعأ تلقف

 عيمسلاب ذوعأ : تلقف يبلعثلا دمحم نب ميهاربإ قاحسإ يبأ ىلع تأرق

 يبأ ىلع تأرق ينإف مي ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق : لاقف ميلعلا

 لق : لاقف ميلعلا عيمسلاب ذوعأ : تلقف يعازخلا رفعج نب دمحم لضفلا

 نب نمحرلا دبع نيسحلا يبأ ىلع تأرق ينإف ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ

 نم هللاب ذوعأ لق : لاقف ميلعلا عيمسلاب ذوعأ : تلقف ةرصبلاب دمحم

 : تلقف يناجنزلا نالجع نب دمحم يبأ ىلع تأرق ينإف ميجرلا ناطيشلا
 تأرق ينإف مي ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق : لاقف ميلعلا عيمسلاب ذوعأ

 عيمسلاب ذوعأ : تلقف يزاوهألا ميهاربإ نب ليعامسإ نامثع يبأ ىلع
 نب دمحم ىلع تأرق ينإف ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق : لاقف ميلعلا

 نم هللاب ذوعأ لق : لاقف ميلعلا عيمسلاب ذوعأ : تلقف ماطس نب هللا دبع

 عيمسلاب ذوعأ : تلقف نمؤملا دبع نب حور ىلع تأرق ينإف ميج -رلا ناطيشلا

 بوقعي ىلع تأرق ينإف ميج -رلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق : لاقف ميلعلا

 ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق : لاقف ميلعلا عيمسلاب ذوعأ : تلقف يمرضحلا
 : لاقف میلعلا عيمسلاب ذوعأ تلقف رذنملا يبأ مالس ىلع تأرق ينإف ميجرلا
 ذوعأ : تلقف مصاع ىلع تأرق دقلف ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق

 ىلع تأرق دقلف ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعآ لق : لاقف ميلعلا عيمسلاب

 نم هللاب ذوعأ لق : لاقف ميلعلا عيمسلاب ذوعأ : تلقف شيبح نب رز
 عيمسلاب ذوعأ : تلقف دوعسم نب هللا دبع ىلع تأرق دقلف ميجرلا ناطيشلا

 هللا لوسر ىلع تأرق دقلف ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق : لاقف ميلعلا
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 اي : لاقف میلعلا عیمسلاب ذوعآ : تلقف - ملسو هيلع یلاعت هللا یلص -

 نع < « لیربج هينأرقأ اذکه میجرلا ناطیشلا نم هللاب ذوعأ لق دبع مأ نبا

 نبا هفعضو لسلسملا اذه دانسإ ميعنوبأ نيلو « ظوفحا حوللا نع < ملقلا
 . ًاضعب اهضعب يوقي ةفيعض تناك ناو هقرط نأب اوحرص نكل هيودرم

 : [ تقشنا ءامسلا اذإ ةروس ةءارق يف دوجسلاب لسلسملا ] - ۱۳۱۹
 تقشنا ءامسلا اذإ ةروس يراصنألا نیسح دمحم خیشلا يمع يلع أرق

 خيشلا يلع أرق : لاقو دجسف ةروسلا هذه يدلاو يلع أرق : لاق مث دجسف

 دبع خيشلا يلع اهأرق : لاقو دجسف ةروسلا هذه يدنسلا مشاه دمحم
 يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا يلع اهأرق : لاقو دجسف ةكم يتفم رداقلا
 يكملا ريشقاب ديعس خيشلا نب هللا دبع خيشلا يلع اهأرق : لاقو دجسف
 ميحرلا دبع ديسلا نب رمع ديسلا يلع اهأرق : لاقو دجسف يعفاشلا
 نب دمحأ نب دمحم يلع اهأرق : لاقو دجسف يعفاشلا يرصلا ينيسحلا
 دجسف يراصنألا ايركز خيشلا يلع اهأرق : لاقو دجسف يلمرلا ةزمح
 يلع اهأرق : لاقو دجسف ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا يلع اهأرق : لاقو
 نب ميحرلا دبع نب ىسيع يلع اهأرق : لاقو دجسف يخونتلا قاحسإوبأ
 دجسف ينادمهلا يلع نب رفعج يلع اهأرق : لاقو دجسف معطملا يلاعم
 دجسف يفلسلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ رهاط وبأ يلع اهأرق : لاقو

 )/١1١4( : لاقو دجسف يفلسلا / دمحم نب ملسم نب نسحلا وبأ يلع اهأرق : لاقو
 : لاقو دجسف ظفاحلا يناتكلا دمحأ نب زيزعلا دبع نب دمحم وبأ يلع اهأرق
 يلع اهأرق : لاقو دجسف يزارلا هللا دبع نب دمحم نبا مامت يلع اهأرق
 اهأرق : لاقو دجسف بطقلا يبأ نب ميهاربإ نب بوقعي نب يلع مساقلاوبأ
 يلع اهأرق : لاقو دجسف يشرقلا ميه اربإ نب دمحأ كلملادبعوبأ يلع
 دجسف ملسم نب ديلولا يلع اهأرق : لاقو دجسف نمحرلا دبع نب ناميلس
 ريثك يبأ نب يبحي يلع اهأرق : لاقو دجسف يعازوألا يلع اهأرق : لاقو
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 يدنسلا مامالل

 اهآرق : لاقو دجسف نمحرلا دبع نبا ةملس وبآ يلع اهأرق : لاقو دجسف

 اذإ ) - ملسو هيلع هللا یلص - هللا لوسر أرق : لاقو دجسف ةريره وبآ يلع

 . ( دجسف تقشنا ءامسلا

 نم ًاضيأ ملسمو يناوتسدلا ماشه ثيدح نم ناخیشلا جرخآ دقو

 ؛ ریثک يبآ نب ييحي نع « امهالک يعازوألا نع « سنوي نب یسیع ثيدح
 تلقف اهب دجسف تقشنا ء ءامسلا اذإ أرق ةريره ابأ تيأر : لاق ةملس يبأ نع

 هيلع ىلاعت هللا ىلص - يبنلا رأ مل ول : لاق ؟ دجست كرأ ملأ ةريره ابأ اي

 . دجسأ مل دجسي - ملسو

 نسحو كركشو كركذ ىلع ينعأ مهللا لقف كبحأ ينإ لوقب لسلسملا] - ۷

 : [كتدابع

 ىلع ينعأ مهللا لقف كبحأ ينإ ماجه ناميلس نب دمحأ ديسلا لاق
 دبع خيشلا يل لاق : لاقو ةالص لك ربد يف كتدابع نسحو كركشو كركذ

 كركذ ىلع ينعأ مهللا لقف كبحأ ينإ يجاجزملا ركب يبأ نب قلاخلا

 لدهألا لوبقم رمع نب ييحي ديسلا يل لاق : لاقو كتدابع نسحو كركشو

 ينإ يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا يل لاق : لاقو خلإ ... لقف كبحأ ينإ

 ينإ يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا يل لاق : لاقو لإ ... لقف كبحأ

 لقف كبحأ ينإ يروهنسلا دمحم نب ملاس خيشلا يل لاق : لاقو لقف كبحأ

 لإ ... لقف كبحأ ينإ يمقلعلا نمحرلا دبع نب دمحم يل لاق : لاقو خلإ ..

 : لاقو خلإ ... لقف كبحأ ينإ يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا يل لاق : لاقو

 : لاقو لإ . . لقف كبحآ ينا يزاجحلا دمحم نب دمحأ بیطلا وبآ يل لاق
 لقف كبحأ ينإ يفنحلا ميهاربإ نب ليعامسإ نیدلا دجم ةاضقلا يضاق يل لاق

 لاق : لاقو خلإ ... لقف كبحأ ينإ يئالعلا ديعس وبأ ظفاحلا يل لاق : لاقو

 يل لاق : لاقو لإ ... لقف كبحأ ينإ ينومرألا دمحم نب دمحأ يل

 يفلسلا رهاطوبأ يل لاق : لاقو خلإ ... لقف كبحأ ينإ يكم نب نمحرلادبع

 كبحأ ينإ ميركلا دبع نب دمحم يل لاق : لاقو لإ ... لقف كبحأ ينإ



 دباع»محم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ينإ يرصبلا راصقلا ناذاش نب یسیع يلعوبآ يل لاق : لاقو ج...

 ... لقف كبحأ ينإ داجنلا نامیلس نب دمحأ يل لاق : لاقو لإ .. ا
 لاق : لاقو خب ... لقف كبحأ ينإ ايندلا يبأ نب ركب وبأ يل لاق : لاقو لإ
 يل لاق : لاقو لإ ... لقف كبحأ ينإ يرزجلا زیزعلادبع نبا نسحلا يل
 نب مكحلا يل لاق : لاقو خلا .. . لقف كبحأ ينإ يسينتلا ملسم نب ورمع
 كبحأ ينإ يلبحلا نمحرلادبعوبأ يل لاق : لاقو لإ ... لف لح ىلإ هد

 يل لاق : لاقو خلإ ... لقف كبحأ ينإ يحبانصلا يل لاق : لاقو خلإ ...
 هللا ىلص - هللا لوسر يل لاق : لاقو لإ .. ی نا یاس

 كركذ ىلع ينعأ مهللا لقف كبحأ ينٍ ذاعم اي » - ملسو هيلع یلاعت

 كبحأ ينإ هللاو ذاعم اي » دواد يبآ ةياور يو « ككتدابع نسحو كركشو

 ىلع ينعآ مهللا لوقت ةت ةالص لک ربد نع <« ‹ نعدت ال ذاعم اي كيصوأو

 (۱۱6/ب) ةئيبلا هذهب لسلسلا اذه ترکذ امنإو « كتدابع نسحو كركشو / كركذ
 يخيش ظفل نم هتعمس ال ةظحالم مهتالسلسم يف ظافحا ه هرکذ امل افلاخ
 لسلسلا اذه نتم ةحصب يواخسلا مزج دقو نامیلس نب دمحأ ديسلا

 . مهريغو مكاحلاو دمحأو دواد وبأو يئاسنلا هجرخأ دق ثيدحلا و هدانسإو

 : [ اننامز كردآ ول انالف هللا محر لوقب لسلسلا ] - - 4

 : لاق ةنس نب دمحم خيشلا ينربخأ : لاق ينالفلا حلاص خيشلا ينربخأ
 ينميلا لجعلا دمحأ انأ : لاق هللادبع نب دمحم فيرشلا يالوم ينربخأ
 باهش انأ يلاورهنلا دمحأ نب دمحم يفنحلا نيدلا بطق خيشلا نم هتزاجإب
 ئناه مأ ينتربخأ : لاق يطويسلا ظفاحلا هب ينث رافغلا دبع نب دمحأ نيدلا
 مامإلا هب انأ ةريهظ نب دمحأ سابعلاوبأ انأ تلاق اعامس ينزوملا يلع تنب
 مكاحلا ةزمح نب ناميلس لضفلاوبأ انأ يئالعلا يدكليك نب ليلخ ديعسوبأ
 انأ يفلسلا رهاطوبأ انأ اعامس ينادمبلا يلع نب رفعج انأ هيلع يتءارقب
 نب دمحم انأ يسونبألا دمحأ نب دمحم نيسحلاوبأ انأ ناردب نب يلع نب دمحأ



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 وبآ ان يرونيدلا نیدلا ماسح نبا ينعي نمحرلا دبع نب دمحم انأ نمحرلا دبع

 نع « عيكو ان نمؤملا دبع نب يلع انث يناولحلا ميهاربإ نب ليعامسإ رشب
 لاق : تلاق اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئا نع « هيأ نع ٠ ةورع نب ماش

 « ةمكح رعشلا نم نإ » : - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - هللا لوسر

 : ارعش لوقي يذلا وهو اديبل هللا محري : - اهنع هللا يضر - ةشئاع تلاقو

 بغنشَي مل ناو مهلئاتم باَقُيو 2 ةَئوُمَتَم ةايخ مولقاتي
 اذه اننامز كردأ ول فيك ادیبل هللا محري : ةشئاع تلاق : ةورع لاقو

 ز ماشه لاقو اذه اننامز تكردأ ول فيك ةشئاع هللا محري : ةورع لاقو

شه هللا محري : عیکو لاقو اذه اننامز كردأ ول فيك ةورع هللا محري
 اما

 اننامز كردأ ول فيك اعيكو هللا محري : يلع لاقو اذه اننامز كردأ ول فيك

 نا لاو اه تقی فيك الع هلل حرب ,رشبوبآ لاقو اذه

 ساب هللا محي + ناردب نبا لاق اذه اننامز كردأ ول فيك ماسح ییا هللا

ول فيك ناردب نب هللا مجرب يفلسلا لاق اذه اننامز كردأ ول فيك
 كردآ 

 يئالعلا لاق اذه اننامز كردأ ول فيك نامیلس هللا مسري : لضفلاوبأ

 ل حري : ةريهل نبا لاق اذه اننامز كردأ ول فيك ناميلس هللا محري

 ول فيك ئناه مأ هلل محري : يطويسلا ظفاحلا لاق اذه اننامز كردأول

 رافغلا دبع نب دمحأ انخيش هللا مري : نيدلا بطق لاق اذه اننامز كردأ

 نيدلا بطق هللا محری: لجعلا دمحأ خيشلا لاق اذه اننامز كردأ ول فيك

 /لجعلا دمح هللا : فیرشلا یالوم لاق اذه اننامز كردآ ول فيك (۱۱۵/۲)
 محرب يدوم ر كر 2



 داع دمعت دنا نم دراشلا رصح سس( 00 ر)

 يدنسلا مامإلل

 يالوم هللا محري : ةنس نب دمحم خیشلا لاق اذه اننامز كردآ ول فيك

 دمحم خيشلا هللا محری: حلاص خيشلا لاق اذه اننامز كردآ ول فيك فيرشلا

 حلاص خيشلا انخيش هللا محري : تلق اذه اننامز كردأ ول فيك ةنس نبا

 . هلسلست ةحصب هريغو يئالعلا مزج دقو اذه اننامز كردأ ول فيك ينالفلا

 : [ ةمالس ةلرعلا يف وار لك لوقب لسلسملا] - ۹

 فيرشلا يالوم نع « هنس نب دمحم نع « ينالفلا خاص خيشلا ينربخأ

 نب سابعلا وبأ يل بتك : لاق رجح نبا ظفاحلا نع « شامكرأ نب دمحم نع
 انأ يلع نب رفعج لضفلا وبأ انأ يلبنحلا ةزمح نب لضفلا وبأ يقتلا انأ ارفلا

 يلع نب ليعامسإ انأ يرقلا دمحم نب نسحلا انأ ظفاحلا نب دمحم نب دمحم

 انأ اظفل يرقملا سابعلا يبأ نب حتفلا وبأ انأ نامسلا دعسوبأ وهو ظفاحلا

 نب دمحم نمحرلادبعوبأ انأ رصمب يخوكلا يفوصلا يلع نب دمحم حتفلاوبأ
 يناقلاطلا يلع نب دمحم نب دمحم نب ناميلس انآ يملسلا وه يرابخألا نيسح

 « نمحرلادبع نب هللادبع انأ يملسلا بويأ نب ب مثیهلا نارمع وبأ ان يبأ انأ

 نب نع « ملسم نب ديلولا نع « يقشمدلا نمحرلادبع نب ناميلس نع
 - هللا لوسر انربخأ : لاق يرعشألا ىسوم يبأ نع ‹ ءاطع نع <« جيرج

 لاق « هتيب مزلي نأ ةنتفلا يف لجرلا ةمالس » - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ةلزعلا يف - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - هللا لوسر قدص : ىسوم وبأ

 لوقن نحنو انخويش ىتح دنسلا لاجر نم لك لاق انمدنو انجرخف ةمالس

 هلامتشال فعض نم ولخي ال دانسالا : بيطلا نبا خيشلا لاق . ًاضيأ كلذك
 هدنسم يف یملیدلا دروأ دقو . دهاوش هلف نتملا امأو ليهاجمو ءافعض ىلع

 ۱ : دشنآ بتوعو سانلا يباطخلا لزتعا الو ًالسلسم
 رورسلا امنو يل سنألا مادف يِتْيَي تمزکو يتدحوب تنشأ

 روزآ الو راّژآ ال ف تره يلابأ الف نامزلا ين بدو



 u دام عمدی نم الا ر
a = 

 يدنسلا مامإلل

 : [ مزتلملا يف ءاعدلا ةباجإب لسلسملا ] - ۰
 نب دمحم خیشلا نع « يراصنألا نيسح دمحم خیشلا يمع نع هیورآ

 نع « يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا نع « يبرغملا هللا دبع نب دمحم

 يكبسلا ليلخ نب دمحأ باهشلا نع « يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا

 يراصنألا ايركز يضاقلا نع « يطيغلا يلع نب دمحأ نب دمحم مجنلا نع
 نب نيدلا زع نب ركب يبأ نيدلا فرش نع « ينالقسعلا رجح نب ظفاحلا نع

 نالع نب يكم نع « يرمعلا هللا لضف نب يبحي نع « ةعامج نب زيزعلادبع
 : لوقي يونزغلا دوعسم نب حتفلا وبأ تعمس : لاق يفلسلا رهاط وبأ انأ

 مساقلا ابأ تعمس : لوقي نابللا رصن نب دمحم نب يلع نسحلا ابأ تعمس
 نب هللا دبع مساقلا ابأ تعمس : لوقي ناجرحب يمهسلا فسوي نب ةزمح

 دشار نب نسحلا نب دمحم تعمس : لوقي رصع رازبلا فلخ نب دمحم

 قارو وهو يكملا سيردإ نب دمحم ركب ابأ تعمس : لوقي يراصنألا

 : لوقي يديمحلا ريبزلا نب هللادبع تعمس : لوقي رمع هدج مساو يديمحلا
 تعمس : لوقي رانيد نب ورمع تعمس : لوقي ةنييع نب نايفس تعمس
 هللا ىلص - يبنلا تعمس : لوقي - هنع ىلاعت هللا يضر - سابع نب هللا دبع

 هللا اعد امو ءاعدلا هيف باجتسي عضوم مزتلملا » / : لوقي - ملسو هیلع(۱۱۵/ي)
 زع - هللا توعد ام هللاوف : سابع نبا لاق « اهباجتسا الإ ةوعد دبع هيف

 هللاو انأو : ورمع لاق ثيدحلا اذه تعمس ذنم ىل باجتسا الإ هيف - لجو

 ثيدحلا اذه تعمس ذنم ىنباجأ الإ - لجو زع - هللا توعدف رمأ ىنمهأ ام

 لك لاق اذكهو كلذك : يديمحلا لاقو كلذك : نايفس لاق سابع نبا نم
 ةريثك رومأب هيف ىلاعت هللا توعد : لوقأو انيلإ لصو نأ ىلإ ةاورلا نم دحاو
 . ةيورخألا يف اهروهظ وجرأو ةيويندلا يف اهتباجإ ترهظف ةيورخأو ةيويند

 ركبوبأ ظفاحلا لاقو « السلسم افشلا يف ضايع یضاقلا هجرخأ ثيدحلاو

 نبا نع « رانید نب ورمع ثيدح نم بيرغ نسح ثيدح اذه : يدسم نبا



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 يور دقو هنع يديمحلا بتاك يكملا سيردإ نب دمحم السلسم هب درفت سابع

 يبأ ةياورو بر نوكي ال هلثمو افوقوم سابع نبا نع رییزلا يبأ ثيدح نم
 . يوق دهاش وهو امهننس يف يقهيبلا روصنم نب ديعس اهجرخأ ريبزلا
 : [ صالخإلا نع لاؤسلاب لسلسملا] - ۱

 : لاقف صالخإلا ةقيقح نع يجاجزملا يلع نب قيدص خيشلا تلأس
 يدلاو تلأس : لاقف اهنع يجاجزملا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا تلأس
 دمحأ خيشلا تلأس : لاقف اهنع يميجعلا نسح خيشلا تلأس : لاقف اهنع
 تلأس : لاقف اهنع يوانشلا دمحأ خيشلا تلأس : لاقف اهنع يشاشقلا
 باهولا دبع خيشلا تلأس : لاقف اهنع يوانشلا يلع خيشلا يدلاو
 : لاقف اهنع ىطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا تلأس : لاقف اهنع ينارعشلا
 نب ميهاربإ تلأس تلاقف اهنع يربطلا اص نب هللا راج تنب ةشئاع تلأس
 تلأس : لاقف اهنع راجحلا سابعلا ابأ تلأس : لاقف اهنع قيدص نب دمحم
 اهنع لاوكشب نب مساقلا ابأ تلأس : لاقف اهنع ينادمهلا يلع نب رفعج
 دمحم نب ليعامسإ تلأس : لاقف اهنع يبرعلا ركب ابأ يضاقلا تلأس : لاقف
 اهنع فلخ نب يلع نب دمحأ ركب ابأ تلأس : لاقف اهنع اهبحألا لضفلا نبا
 اهنع ديعس نب يلع تلأس : لاقف اهنع يقهيبلا ¿ نمحرلا دبع تلأس : لاقف
 ميهاربإ نب يلع تلأس : لاقف اهنع ايركز نب دمحم نب دمحأ تلأس : لاقف
 تلأس : "ف اهنع فاصخلا رفعج نب دمحم تلأس : لاقف اهنع يقيقشلا
 تلأس : لاقف اهنع يطورشلا بوقعي ابأ تلأس : لاقف اهنع راسي نب دمحأ
 : لاقف اهنع يميجبلا ءاطع نب دمحأ تلأس : لاقف اهنع نانع نب دمحأ
 : لاقف اهنع يرصبلا نسحلا تلأس : لاقف اهنع ديز نب دحاولا دبع تلأس
 ىلاعت هللا ىلص - يبنلا تلأس : لاقف وه ام صالخإلا نع ةفيذح تلأس
 مالسلا هيلع ليربج تلأس » : لاقف ؟ وه ام صالخإلا نع - ملسو هيلع

 : لاقف هلالج لج ةزعلا بر تلأس : لاقف ؟ وهام صالخإلا نع



 س دام م دین داش رسم
 يدنسلا مام را

 اذهو « يدابع نم هتببحآ نم بلق هتعدوآ يرارسأ نم رس صالخالا

 بيرغ ثيدح : لاقو هتالسلسم يف يناسليطلا مساقلا وبآ هجرخآ لسلسلا

 لب ۰ ةفيذح نم عمسی مل نسحلاو كورتم يميجبلا نأب ينطقرادلا حرص دق

 لسلسلا اذه يف ةياور يفو هفعض ىلع عمجم هنع يوارلاو الصأ هيقل ام

 تلأس : لاقف ؟ وه ام نطابلا ملع نع لیربج تلأس » مهضعب دنع تعقو

 نيبو ينيب رس وه / لیربج اي : لاقف ؟ وه ام نطابلا ملع نع یلاعت هللا 7

 برقم كلم هيلع علطب الف  مهبولق يف هتعدوآ يئايفصأو يئايلوأو يئابحآ

 . « لسرم يبن الو
 : [ رجفلا ةالص نم ةريخألا ةعكرلا يف تونقلاب لسلسملا ]7

 ةعكرلا يف تنقي ناكو « ماجبلا ناميلس نب مساقلا وبأ ديسلا ينربخأ

 نم ةيناثلا ةعكرلا يف تنقي ناكو « يبأ ينربخأ : لاق حبصلا ةالص نم ةيناثلا

 ناكو « لدهألا لوبقم رمع نب يبيحي ديسلا ينربخأ : لاق حبصلا ةالص
 تنقي ناكو « لدهألا حاطب يلع نب ركب وبأ ديسلا ينربخأ : لاق اهيف تنقي

 تنقي ناكو « لدهألا حاطب دمحم نب فسوي ديسلا يمع ينربخأ : لاق اهيف
 : لاق اهيف تنقي ناكو « لدهألا نيسح نب رهاطلا ديسلا ينربخأ : لاق اهيف

 اهيف تنقي ناكو « ينابيشلا عبيدلا نب يلع نب نمحرلا دبع ظفاحلا ينربخأ

 اهيف تنقي ناكو « يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم سمشلا ينربخأ : لاق
 : لاق اهيف تنقي ناكو « يجاهنملا فسوي نب دمحآ وبأ ينربخأ : لاق

 ينربخأ : لاق اهيف تنقي ناكو « يزاريشلا دمحم نب دمحم ريخلا وبأ ينربخأ
 0 نب نيدلا دعس نع اهيف تنقي ناكو « لامحلا دمحم نب دمحم نب دمحم وبأ

 رفظلا نب ب ليعامسإ نيدلا ريهظ نع اهيف تنقي ناكو « ينورزاكلا دوعسم

 نب دمحم نب هللا دبع ركب يبأ نع « اهيف تنقي ناكو « يزاريشلا دمحم نبا

 « روصنم نب دمحم زيزعلا دبع كرابملا يبأ نع اهيف تنقي ناكو « روباس

 ناكو « يروباسينلا كلملا دبع نب دمحأ حلاص يبأ نع اهيف تنقي ناكو



 دباع دقخم دیناس نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 تنقي ناكو « ناميلس نب نسحلا نب ميحرلا دبع نب دمحم نع اهيف تنقي
 يبأ نع اهيف تنقي ناكو < هيومح نب هللا دبع نب دمحم هللادبع يبأ نع اهيف
 ناكو < بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع نبا دمحم رفعج

 ينثدح : لاق اهيف تنقي هتيأرو نارمع يبأ فلخ تيلص : لاق اهيف تنقي
 نأ كلذ لعفي ناكو « هللا دبع يبأ ينث : لاق كلذ لعفي ناكو « ىلع ىبأ

 ؛ كلذ لعفي هتيأرو يلع نب نسحلا ىبأ ىنث كلذ لعفي ناكو « هثدح هابأ
 ىلاعت هللا یلص - هللا لوسر نأ ““ لوقيو لعفي ناك هنأ هيبأ نع ركذي ناكو

 - يفوت ىتح حبصلا ةالص نم ةيناثلا ةعكرلا يف تونقلا عدي مل - ملسو هيلع

 هتاور نم دحاو ريغ ةلاهجل فيعض اذهو : تلق - ملسو هيلع هللا ىلص

 حبصلا يف تنقي لزي مل - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - هنأ سنأ ثيدح امأو

 يبأب ىنكملا ناهام ىسيع وهو هيف ملكت نم هدانسإ يفف « ايندلا قراف ىتح
 ءيس : سالفلا لاقو « يوقلاب سيل : يئاسنلاو دمحأ لاق يزارلا رفعج

 مهي : ةعرز وبأ لاقو « ريهاشملا نع ريكانملاب درفني : نابح نبا لاقو ظفحلا

 : [ كام او رمتلاب ةفيصلاب لسلسملا] - ۲
 لاطأ - لدهألا لوبقم ناميلس نب نمحرلا دبع ديسلا يالوم ينربخأ

 : لاق ءاملاو رمتلا نيدوسألا ىلع ينفاضأو « هدئاوف رثكو - هءاقب ىلاعت هللا

 ينأ : لاق امهيلع ينفاضأو يجاجزلا قلاخلا دبع نب هللا رمأ خيشلا ينأ
 نب نيسح ينأ لاق امهيلع ينفاضأو 1 هليقع دمحأ نب دمحم خيشلا

 نب دمحم ةمالعلا نب دمحأ خيشلا ينأ : لاق امهيلع ينفاضأو : ميحرلادبع

 (117١/ب)/ينفاضأو يشايعلا هللا دبع ةمالعلا ينأ : لاق امهيلع ينفاضأو « رصان
 ينفاضأو يرفعجلا يبلاعثلا دمحم نب ىسيع يدهم وبأ ينأ :لاق امهيلع

 ينفاضأو ةرودقب ريهشلا يرئازجلا ميهاربإ نب ديعس يديس نأ : لاق امهيلع
 يديس ينأ لاق امهيلع ينفاضأو ينارهولا دمحم خيشلا ينأ لاق امهيلع



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالل

 ةنيدملاب يغارلا نيسحلا نب دمحم حتفلا وبأ ينربخآ : لاق يزاتلا ميهاربإ

 يولعلا مي ميهاربإ نب ناميلس نيدلا سيفن ينأ لاق امهيلع ينفاضأو « ةفرشلا

 ؛ يدلاو ىنأ لاق نميلاب ةروهشم ةدلب زعتب امهيلع ينفاضأو « ينميلا

 ينفاضأو يبعشلا يلع نب رمع نيدلا يقت ىنأ : لاق امهيلع ينفاضأو

 امهيلع ديبزب هلزنم يف يربطلا نيدلا رخف يضاقلا ينفاضأ : لاق امهيلع
 : لاق يسرافلا يتربجلا مي میر نب دمحم نيدلا رخف امهياع ينفاضأ : لاق

 ركب وبأ امهيلع ينفاضأ : لاق ينادمبلا ءالعلا وبأ ظفاحلا امهيلع ىنفاضأ

 ات ينادمف ليوطلا تخل نيب فورعلا تداعی نيا م

 ينوصلا ميهاربإ نب دمحم نب نيسحلا نب دمحم رفعج وبأ امهيلع ينفاضأ
 وبأ امهيلع ينفاضأ : لاق ظعاولا نيسحلا نب يلع امهيلع ينفاضأ : لاق

 امهيلع ينفاضأ : لاق يموزخملا راطعلا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحأ ةبيش

 باهإ نب لفون امهيلع ينفاضأ : لاق يقشمدلا مصاع نب دمحم نب رفعج

 امهيلع ينفاضأ : لاق حادقلا نوميم نب هللا دبع امهيلع ينفاضأ : لاق

 : لاق رقابلا دمحم يبأ امهيلع ينفاضأ : لاق قداصلا دمحم نب رفعج

 ينفاضأ : لاق بلاط يبأ نب يلع نب نيدباعلا نيز يبأ امهيلع ينفاضأ

 ىلع بلاط يبأ نب يلع ينفاضأ : لاق ديهشلا نيسحلا يبأ امهيلع

 - ملسو هيلع هللا یلص - هللا لوسر ينفاضأ : لاق ءالاو رمتلا نيدوسألا

 مدآ فاضأ اغأكف انموم فاضأ نم » : لاق مث ءاملاو رمتلا نيدوسألا ىلع

 ةثالث فاضأ نمو ءاوحو مدآ فاضأ امنأكف نينمؤم فاضأ نمو مالسلا هيلع

 ةاروتلا أرق امنأكف ةعبرأ فاضأ نمو ليئاكيمو ليفارساو ليربج فاضأ افأکف

 تاولصلا یلص امنأكف ةسمخ فاضأ نمو ناقرفلاو رويزلاو ليجنإلاو

 ةتس فاضأ نمو ةمايقلا موي ىلإ قلخلا هللا قلخ موي نم ةعامجلا يف سمخلا

 ةعبس هنع تقلغ ةعبس فاضأ نمو ليعامسإ دلو نم ةبقر نيتس قتعأ امنأكف
 فاضأ نمو ةنجلا باوبأ ةينامث هل تحتف ةيناث فاضأ نمو منهج باوبأ



 دباع احم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ىلإ قلخلا هللا قلخ موی لوأ نم هاصع نم ددعب تانسح هل هللا بتک ةعست

 جحو ماصو یلص نم رجأ هل هللا بتک ةرشع فاضأ نمو ةمايقلا موي

 هنأب دحاو ريغ حرصو حادقلا هب درفت اه اذهو « ةمايقلا موی ىلإ رمتعاو
 الو <« ةرهاظ هيلع بذکلا حئاولو : يواخسلا لاق عضولاو بذکلاب مهتم

 يف مهتغلابمو هيف مهمالک ةرثك عم ثيدحلا نکل هنايب عم الإ هرکذ حیبتسآ

 ةينلا نسحو < كربتلاب هنولسلسیو هنورک ذی نولازی ال عضولاب هیمرو هفیعضت

 قیفوتلا يلو هللاو

 : [ زوجلاو نيجلا بيرقتب لسلسملا ]-4
 - هءاقب ىلاعت هللا لاطأ - ناميلس نب نمحرلا دبع ديسلا نع هيورأ

 لدهألا لوبقم رمع نب ييحي نب ناميلس ديسلا هدلاو نع « ةماعلا ةزاجإلاب
 دم نب دمع هنا دبع يبا نع ۰ ا ا

 نع < را دمحم خيشلا نع اا يلا يبسحلا يريضلا نيزلا

 يل برقف يلمتسملا ميعنلا يبأ ىلع تلخد : لاق يراصنألا ايركز يضاقلا

 ؛ ليعامسإ نب دمحأ نب يلع نسحلا يبأ نب , نيدلا رون مامإلا نع < ىورو

 ةعامج نب هللا دعس نب ميهاربإ نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ ناهربلا نع

 نب سابعلا ىبأ نع « ظفاحلا يدسم نب فسوي نب دمحم مراكملا يبأ لامجلا
 ىبأ نع « يدادغبلا دمحم نب كرابملا دمحم يبأ نع « كلملا دبع نبا ميهاربإ
 ىراخبب يرقملا رمع نب دمحأ رمع يبأ نع « يفنحلا رمع نب دمحم نب ركب

 نب دمحم نيمألا نع 2 ىخلبلا دمحأ نب دمحم نب ىلع ناسا يبأ نع



 یوق س دم داش
 يدنسلا مامإلل

 نع « سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دمحأ نب ىسيع نب ميهاربإ نب نوراه
 ىلع تلخد لوقي لكو يضاقلا مثكأ نب ييجي نع « ٍريشب نب نمحرلادبع
 مثكأ نبا يضاقلا لاق هللا مسب لك : لاقو ازوجو انبج يل برقف نالف

 نبج نينمؤملا ريمأ اي تلقف ازوجو انبج هيدي نيب تيأرف نومأملا ىلع تلخد

 انبج لكأي هتيأرف ديشرلا نوراه نينمؤملا ريمأ ىلع تلخد معن : لاق زوجو

 : لاقف هتلأسف امهلكأي هتدجوف يدهلا ىلع تلخد : لاقف هتلأسف ازوجو

 ىلع نب دمحم ىبأ تيأر : لاقف هتلأسف امهلكأي هتيأرف روصنملا ىلع تلخد

 : لاقف هتلأسف امهلكأي هللا دبع نب ىلع ىبأ تيأر : لاقف هتلأسف امهلكأي
 نب سابعلا يبأ تيأر : لاقف هتلأسف امهلكأي سابعلا نب هللا دبع يبأ تيأر

 ىلاعت هللا ىلص - هللا لوسر ىلع تلخد : لاقف هتلأسف امهلكأي بلطملا دبع

 : لاق زوجو نبج هللا يبن اي : تلقف زوجلاو نبجلا لكأي هتيأرف - ملسو هيلع
 . « ىلاعت هللا نذإب ءاود اراص اعمتجا اذإف ءاد زوجلاو ءاد نيجلا معن »

 يف يزوجلا نبا هدروأ دقو انتمو « السلست بذك اذه : يواخسلا لاق

 . ركنم هنأب هريغو مكاحلا حرصو ۰ تاعوضوملا
 : [ ءاقسإلاو ماعطإلاب لسلسملا] 6

 يناقسو ينمعطأ لاقو ماجبلا ناميلس نب دمحأ ديسلا يناقسو ينمعطأ

 ديسلا يناقسو ينمعطأ : لاقو لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا

 نب هللا دبع خيشلا يناقسو ينمعطأ : لاقو لدهألا لوبقم رمع نب ييحي

 يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلا يناقسو ينمعطأ : لاقو يرصبلا ملاس

 ينمعطأ : لاقو يدايزلا ييحي نب يلع رونلا يناقسو ينمعطأ : لاقو

 سمشلا یناقسو ىنمعطأ : لاقو ىلمرلا دمحم نب دمحأ باهشلا یناقسو

 هللا رصن تنب ةنمآ يناقسو ينمعطأ : لاقو يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم
 يناقسو ينمعطأ : لاق زعلا نب سابعلا وبأ باهشلا يناقسو ينمعطأ تلاق

 يلع نب رفعج لضفلا وبأ يناقسو ينمعطأ : لاق ةزمح نب لضفلا وبأ يقتلا



 .دبم دمحم دهئاسأ نم هراشلا رح ب -سس س0
 ٠ يدتسلامامإللا 020202000000

 ينمعطأ : لاق يفلسلا رهاطلا وبأ ظفاحلا يناقسو ينمعطأ : لاق ينادمبلا
 دعس وبأ يناقسو ينمعطأ : لاق دادحلا دمحأ نب نسحلا يلع وبأ يناقسو
 يناقسو ينمعطأ : لاقو ينيلاملا دعس وبأ يناقسو ينمعطأ : لاق كاكسلا
 نب نالع وبأ يناقسو ينمعطأ : لاق يدلاخلا هللا دبع نب روصنملا يلع وبأ
 : لاقو دمحم نب فسوي يناقسو ينمعطأ : لاقو دلاخ نب رمع نب دمحن

 فسوي وبأ يناقسو ينمعطأ : لاقو حارجلا نب ميهاربإ يناقسو ينمعطأ
 ينمعطأ : لاقو ةفينح وبأ مامإلا يناقسو ينمعطأ : لاقو يضاقلا
 (۱۱۷/ب) ديزي نب ميهاربإ يناقسو ينمعطأ : لاقو ناميلس يبأ نب دامح /يناقسو

 اناقسو انمعطأ : الاقو دوسألاو ةمقلع يناقسو ينمعطأ : لاقو يعخنلا
 - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - هللا لوسر يناعد : لاقو دوعسم نب هللا دبع

 . فرعي ال بذك هنأب يدلاخلا حرص تلق « يناقسو ينمعطأو
 : [ ميقلتلاب لسلسملا] ۲

 ةسورحا ديبز ةنيدمب ه ۱۲۱ ةنس لاوش رشع عبار ءاعبرألا ةليل ينمقل

 رمع نب ييحي نب ناميلس نب نمحرلا دبع ديسلا فراعلا هللا يلو انخيش
 فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا ينمقل : لاق يبأ ينمقل : لاق لدهألا لوبقم
 ينمقل : لاق يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا ينمقل : لاق لدهألا لوبقم
 : لاق يكلاملا يرفعجلا يبلاعثلا دمحأ نب دمحم نب دمحم نب ىسيع خيشلا

 ينمقل : لاق يراصنألا دحاولا دبع نب يلع حالصلا وبأ خيشلا ينمقل

 مث فاقلا ديدشتو ميملا رسكب ۰ يرقملا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ باهشلا

 يميجعلا نسح خيشلا لاق هيف لاق بيطلا حفن فلؤم يكلاملا ةلمهم ءار

 يبأل تادافإلاو تاداشإلا باتك نع القان هظفل ام انخياشم خيش وهو
 هللادبع وبأ يضاقلا لضافلا هيقفلا خيشلا ينمقل : لاق يبطاشلا قاحسإ

 ناميلس ديسلاو (ح) ةكرابملا هديب همقل هللا همحر يرقملا دمحأ نب دمحم

 دمحم هللادبعوبأ ينمقل : لاق يبرغملا بيطلا نب دمحم خيشلا نع اضيأ هيوري



)۱۱۸/۷( 

 () سس يع دم دین داش رس
 ال

 يدنسلا مامإلل

 مامإ يدلاو مع ينمقل : لاق يبأ ينمقل : لاق يسافلا رداقلادبع نبا

 ينمقل : لاق يسافلا دمحم نب نمحرلا دبع ديز وبآ موقلا ةمالعو ةيفوصلا

 ةيفوصلا خيش ينمقل : لاق راصقلا مساق نب دمحم هللا دبعوبأ فراعلا مامإلا

 هللا دبع وبآ برغلا دنسم ينمقل : لاق ناوضر ميعنلاوبأ نيدنسملا مامإو
 ييجي نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ مامالا ينمقل : لاق يزاغ نب دمحم

 مامإ ينمقل : لاق دمحأ يبأ ينمقل : لاق دمحم يبأ ينمقل : لاق جارسلا

 مامإلا ينمقل : لاق دابع نب دمحم هللا دبع وبأ نيملكتملا ناسلو نيفراعلا

 رفسملا هللا دبع وبأ خيشلا ينمقل : لاق يرقملا دمحم هللادبعوبأ يضاقلا ريبكلا

 ينمقل : لاق خاص دمحم وبأ ينمقل : لاق يوايحا ايركز وبآ ينمقل : لاق

 نبا ينمقل : لاق مهزرح نب نسحلا وبأ خيشلا ينمقل : لاق نيدموبأ خيشلا
 : لاق يلاعملا وبأ مامإلا ينمقل : لاق يلازغلا مامإلا ينمقل : لاق يبرعلا

 دينجلا ينمقل : لاق يريرجلا دمحم وبأ ينمقل : لاق يكملا بلاط وبأ يتنقل
 ينمقل : لاق يخركلا فورعم ينمقل : لاق يطقسلا يرس ينمقل : لاق

 يرصبلا نسحلا ينمقل : لاق يمجعلا بيبح ينمقل : لاق يئاطلا دواد

 لوسر ينمقل : لاق هنع ىلاعت هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ينمقل : لاق

 دنسلا اذهب يبطاشلا قاحسإ وبأ لاق - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - هللا

 روهشم مالك دنسلا اذه يف نيثدحمللو بيطلا حفن يف لاق اضيأ هتحفاص

 . ىهتنا مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةيفوصلا ةداسلل مهضعب رصتناو
 نمؤي ناك نم » ثيدح حرش يف ريغصلا عماجلا حرش يف يوانملا لقنو

 يبآ نع سودرفلا نم بختنلا باتك نم « هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب
 كلذ لعف اذإف هديب همقليلف فيضلا عم مكدحأ لكأ اذإ » اعوفرم ءادردلا

 ديزي نع يناربطلا جرخأو « اهليل مايقو اهراهن مايص ةنس لمع هب هل بتك
 ىلص - هللا لوسر لاق : لاق - هنع ىلاعت هللا ىضر - سنا نع ىشاقرلا
 هنع ىلاعت هللا فرص ةولح ةمقل هاخأ مقل نم » : - ملسو هيلع ىلاعت هللا
 / . اضيأ هتركذت يف يبطرقلا هركذو « فقولا ةرارم



 دم دسم دیناسا زيه رشا رمح سو
 يدنسلا مامإلل

 : [ يرجلا لكأب لسلسملا ] - ۷
 نم هل زشن ال اموهو ةددشملا ةلمهملا ءارلا رسكو اهرسكو ميجلا حتفب

 رسك ىلع يدابآزوریفلا رصتقاو حيشوتلا يف يطويسلا لاق اذكه كمسلا
 صوصف هيلع سيلو دوهيلا هلكأت ال سلمأ ليوط كمس وه : لاقو ميجلا
 . ىهتنا

 خيشلا نع « عيطقلا بحاص يراكبلا قزارلا دبع ديسلا نع هيورأ
 « لدهألا لوبقم رمع نب ييحي ديسلا نع ۰ يجاجزلا ركب يبأ نب قلاخلادبع
 نالع نب دمحم نب يلع دمحم خيشلا نع « يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع
 ‹ يريمحلا دمحأ نب يلع نيدلا رون خيشلا نع « يعفاشلا يكملا قيدصلا
 ظفاحلا نع « دهف نب هللا راج خيشلا نع ۰ دهف نب نمحرلا دبع خيشلا نع
 سابعلا يبأ باهشلا نع « هللا رصن تنب ةنمآ نع « يواخسلا نيدلا سمش

 يلع نب رفعج لضفلا يبأ نع « ةزمح نب لضفلا يبأ يقتلا نع « زعلا نبا
 دمحأ نسحلا ىلع ىبأ نع ۰ ىفلسلا رهاطلا يبأ ظفاحلا نع « ينادمبلا
 دمحم ركب يبأ نع « ينيلاملا دعس يبأ نع ۱ كاكسلا دعس يبأ نع < دادحلا

 نع ۰ ديز نب دمحأ نب نمحرلا دبع هللا دبع يبآ نع « رجز نب يلع نبا
 نب ورمع يبأ نب دمحم نوع يبأ نع « عارزلا بعك نب دمحأ نسحلا يبأ
 لكأ هرك مل يبعشلا لئس لاق ملاس نب ليعامسإ نع « میشه نع ۰ نوع
 ينثدح هقلخ هيوشت هرکی امنإو هرکی نكي مل : لاقف كمسلا نم يرجلا

 نأ - هنع هللا يضر - يلع بحاص سبلح نع انل بحاص ةبيتع نب مكحلا

 : ورمع وبأ لاق هلكآ انأو : ليعامسإ لاق ةلكأب رمآ - هنع هللا يضر - ايلع
 ىتح لسلسملا اذه ىور نم لك لاق اذكهو هلکآ انأو : هنبا لاق هلكآ انآو
 ناك هيبأ نع دايز نب ليمك لاق نكلو فيعض عارزلاو يواخسلا لاق انخيش
 اسأب هب ىري ال هلكأن نحنو انترفس ىلع يرجلاو انب رمي - هنع هللا يضر -

 وه ريبج نب ديعس نعو « دوهيلا همرحت نكلو هب سأب ال هنأ سابع نبا نعو



 رر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 لاحطلا نعو هنع ةيفنحلا نبا لئسو « هلكف كبجعأ نإ كمسلا نم

 . ملعأ هللاو ( امرحم يلإ يحوأ اميف دجأ ال لق ): ةيآلا هذه ىلتف امههابشأو

 : [ سيمخلا موي رافظألا صقب لسلسلا ] - ۸

 تیر لاق سيمخلا موي هرافظأ صقي هتيأرو ينالفلا خاص خيشلا ينربخأ

 فيرشلا يالوم تیر : لاق سيمخلا موي هرافظآ صقي هنس نب دمحم خيشلا

 تيأر : لاق كلذك يدايزلا يلع رونلا تيأر : لاق كلذك هللا دبع نب دمحم

 دبع نب دمحم سمشلا تيأر : لاق كلذك ىلمرلا دمحم نب دمحأ باهشلا

 : لاق كلذك ىليلخلا هللا دبع ابأ تيأر : لاق كلذك يواخسلا نمحرلا

 كلذک مئادلا دبع نب سابعلا ابأ تيأر : لاق كلذک يمودیلا ردصلا تيأر
 مساقلا ابأ يمأل يدج تيأر : لاق كلذك يفقثلا جرفلا ابأ تيأر : لاق

 يدنقرمسلا دمحأ نب نسحلا دمحم ابأ خيشلا تيأر : لاق كلذك يميتلا

 تيأر : لاق كلذك يرفغتسملا دمحم نب رفعج سابعلا ابأ تيأر : لاق كلذك

 ميهاربإ مساقلا ابأ تيأر : لاق كلذك يكملا زيزعلا دبع نب دمحأ نب دمحم

 دبع نب دمحم ركب ابأ تيأر : لاق كلذك يزورملا هاش نب يلع نب دمحم نبا

 كلذك نسحلا نب ىسوم نب هللا دبع ابأ تيأر : لاق كلذك يروباسينل هلل

 دمحم نب رفعج تيأر : لاق كلذك يفوكلا سابعلا نب لضفلا تيأر : لاق

 نب ىلع ىبأ تيأر : لاق كلذك ىلع نب دمحم ىبأ تيأر : لاق كلذك

 ىبأ تيأر : لاق كلذك ىلع نب نيسحلا ىبأ تيأر : لاق كلذك نيسحلا
 ىلص - هللا لوسر لاق : لاقو كلذك - هنع هللا یضر - بلاط ىبأ نب ىلع

 ,ةناعلا قلحو طبالا فتنو رفظلا صق يلع اي » : / - ملسو هيلع ىلاعت هللا (۱۱۸/ب)

 يف يميتلا هجرخأ دقو « ةعمجلا موي سابللاو بيطلاو لسغلاو سيمخلا موي

 : رجح نبا ظفاحلا لاقو ؛السلسم سودرفلا دنسم يف يمليدلاو « هتالسلسم

 . ءيش سيمخلا موي رافظألا صق بابحتسا يف تبثي مل



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالل

 : [ رطفلا ديع موي يف عامسلاب لسلسلا ] ۹

 دیع موی يف يدنسلا يراصنألا نيسح دمحم خیشلا يمع نم تعمس

 رطفلا ديع موی يف يبويألا يراصنألا دارم دمحم يدلاو تعمس : لاق رطفلا

 رداقلا دبع خیشلا تعمس : لاق كلذك مشاه دمحم خیشلا تعمس : لاق

 : لاق كلذك يميجعلا نسح خيشلا تعمس : لاق كلذك ةكم يتفم

 : لاق كلذك يبلاعثلا يرفعجلا دمحأ نب دمحم نبا ىسيع خيشلا تعمس

 : لاق كلذك يروهجألا نمحرلا دبع نب دمحم نب يلع خيشلا تعمس

 لالج ظفاحلا تعمس : لاق كلذك يخركلا نسح نيدلا ردب خيشلا تعمس

 نب دمحم لضفلا ابأ نيدلا ىقت ظفاحلا تعمس : لاق كلذك ىطويسلا نيدلا

 ني دمحم دماح ابأ نيدلا يفت تعمس : لاق كلذك يمشاملا دهف نب دمحم
 دبع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع ابأ تعمس : لاق كلذك ةريهظ نب هللا دبع

 كلذك دمحم نب نامثع ورمع ابأ تعمس : لاق كلذك يراصنألا يطعلا

 ابأ تعمس : لاق كلذك يريمحلا هللا ةبه نب يلع نسحلا ابأ تعمس : لاق

 يسونبألا يلع نب هللا دبع دمحم ابأ تعمس : لاق كلذك يفلسلا رهاط

 نب دمحم هلا دبع وبأ ةجردب ايلاع ينأبنأو يطويسلا ظفاحلا : لاق كلذك

 : لاق يراخبلا نبا انآ : لاق يسدقملا دمحأ نب دمحم نع ىبلحلا لبقم

 يع هدب و اعامس لولم نب فاول وبأ انآ لاق هريس موب
 فيرطغلا نب دمحأ ان : لاق ديع موي يف يربطلا بيطلا وبأ يضاقلا انأ : لاق

 ا لاق ديع موي يف قارولا بهاذ نب يلع ان : لاق ديع موي يف ناجرحب

 انآ : لاق ديع موي يف برح نب ناميلس تخأ نب دمحم نب دمحأ هللادبعوبأ

 ديع موي يف حارجلا نب عيكو انأ : لاق ديع موي يف يومألا هللا دبع نب رشب
 ان : لاق ديع موي يف جيرج نبا انآ : لاق ديع موي يف يروثلا نايفس ان : لاق

 تدهش : لاق ديع موي يف سابع نبا ان : لاق ديع موي يف حابر يبأ نبا اطع

 املف ىحضأ وأ رطف ديع موي - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - هللا لوسر عم

۴ 

۳ 



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 اريخ متبصآ دق سانلا اهیآ » : لاقف ههجوب انیلع لبقآ ةالصلا نم غرف

 ةبطخلا عمسي یتح ميقي نأ بحأ نمو فرصنیلف فرصنی نأ بحآ نمف

 . « مقيلف
 نبا هجرخأ دقو لاقم هدانسإ يفو قايسلا اذهب بيرغ اذه يطويسلا لاق

 نع « ينابيشلا ىسوم نب لضفلا ثيدح نم دواد وبأو لب يئاسنلاو هجام

 سابع نبا لدب يموزخملا بئاسلا نب هللا دبع نع « ءاطع نع « جيرج نبا
 نأ بحأ نمف ةالصلا انيضق دق » : لاق مث ديعلا انب ىلصو هجام نبا ظفلو

 قيرط ثيدحللو « بهذيلف بهذي نأ بحأ نمو سلجيلف ةبطخلل سلجي
 هلاق اهفعض ةدشل اهولفغأ صاقو ىبأ نب دعس ثيدح نم ةلسلسم ىرخأ
 ۱ . بیطلا نب دمحم خیشلا
 : [ ءاروشاع موی يف عامسلاب لسلسلا ] . ۰

0۱۱۹/۲ 

 تعمس : لاق يميجعلا يلع نب نسح خیشلا ىلإ قباسلا دنسلاب هیورآ
 خیشلا تعمس : لاق ءاروشاع موی يف يدركلا نسح نب میهاربا خیشلا

 يكبسلا لیلخ نب دمحآ تعمس : لاق كلذک يحازلا دمحآ نب ناطلس
 یورب كلذك يطيفلا يلع نب دمحأ نب دمحم مجنلا تعمس : لاق كلذك
 عماج مامإ راجنلا نب ىسيع نب دمحأ نب / دوجلا يبأ دمحم نيدلا نيمأ نع

 نامثع نع « ءاروشاع موي يطويسلا دمحم نب دمحم رخفلا نع نع « يرمعلا

 نب يلع نسحلا يبأ نع « ءاروشاع موي ةخيشلا نبا جرفلا يبأ نع « « يميدلا

 نب رمع صفح يبأ نع « يرذنملا ميظعلا دبع نع ۰ شيرق نب ليعامسإ
 دمحم يبأ نع « يراصنألا دمحم نب يقابلا دبع نب ركب يبأ نع « ذزربط

 نابك نب دمحأ نب دمحم نب يلع نسحلا يبأ نع « يرهوجلا يلع نب نسحلا
 ناليغ نع « ديز نب دامح نع « عيبرلا يبأ نع « يضاقلا فسوي يبأ نع
 ىلاعت هللا ىلص - ىبنلا نأ ةداتق يبأ نع « دبعم نب هللا دبع نع « ريرج نبا
 ةنسلا رفكي نأ هللا ىلع بستحأ ينإ ءاروشاع مايص » : لاق - ملسو هيلع



n)دباع محم ديناسأ نم دراشلارصح ل  

=== ۰۰ 

 يدنسلا مامإلل

 ام عاطقنا هيف لسلستلاو ملسم هب درفنا حيحص ثيدح اذهو « هلبق يتلا

 . - هللا همحر - يبرغملا بيطلا نب دمحم خيشلا هلاق امك

 : [ كلذك هتدجوف هتبرج ةاورلا نم لك لوقب لسلسملا]- 1

 يالوم نع ۰ هنس نب دمحم خیشلا نع « ينالفلا خاص خیشلا ينربخآ

 « يلمرلا دمحم نب دمحآ باهشلا نع « يدايزلا يلع رونلا نع « فیرشلا

 نب نمحرلا دبع ينآبنأ : لاق يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم سمشلا نع

 دمصلا دبع دمحأ وبأ انأ دمحم نب دومح انثلا وبأ انأ دمحم نب فسوي نب رمع
 يبأ ظفاحلا هيبأ نع « يزوجلا نب ظفاحلا نبا فسوي دمحم وبأ انآ دمحأ نبا

 وبآ انآ فلخ نب دمحم ركب وبأ انأ ظفاح لا رصان نب دمح انأ يزوجلا نب جرفلا

 نب لضفلا انأ يملسلا نسحلا نب ىسوم نب هللا دبع انأ يملسلا نمحرلا دبع

 « ثايغ نب صفح نب رمع ان يبضلا نوراه نب نيسحلا انآ يفوكلا سابعلا
 يبأ نب يلع نع <« هيبأ نع ۰ نيسحلا نب يلع نب رفعج نع « هيبأ نع
 - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - يبنلا ينآر : لاق هنع ىلاعت هللا يضر بلاط

 هللا لوسر اي كلذك وه : لاق انيزح كارأ بلاط يبأ نبا اي » : لاقف انيزح

 يف نذؤي كلهأ ضعب رمف - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - هللا لوسر لاق
 هتدجوف هتبرج نيسحلا لاق مهلا ينع لازف كلذ تلعفف « ءاود هنإف كنذأ

 هتبرجف ىسوم نب هللا دبع لاق كلذك هتدجوف هتبرجف لضفلا لاق كلذك

 نبا الإ كلذك هدجوف برج هنأ ةاورلا نم لك ركذ اذكه كلذك هتدجوف

 نبا دمحم خيشلا لاق ائيش لوقي رصان نبا عمسأ مل : لاق هنإف يزوجلا

 فسوي نع يزوجلا نبا هاورو يمليدلا هجرخأ فيعض ثيدحلا بيطلا

 نازيملا يف يبهذلا مالكب هخيشو يملسلا يف يواخسلا هبقعتو هدانسإ نسحو

 هللاو داقنلا نم هبارضأو يقهيبلا هارب دقف يملسلا يف حدقلا يف ضهني ال وهو

 . ىهتنا ناعتسملا



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام خال

 : [ قاوشألاب تلزام ةاورلا نم دحاو لک لوقب لسلسلا ]- ۲

 خیشلا هنع تلأس یتح هيلإ قاوشالاب تلزام : لاقف يدنسلا يراصنألا
 خیشلا هنع تلأس یتح هيلإ قاوشأالاب تلزام : لاقف يدنسلا مشاه دمحم
 دمحآ خیشلا تلأس یتح هيلإ قاوشألاب تلزام : لاقف ةكم يتفم رداقلا دبع
 دمحم خیشلا هنع تلأس یتح هيلإ قاوشالاب تلزام : لاقف يلخنلا دمحم نبا
 رونلا هنع تلأس یتح هيلإ قاوشألاب تلزام : لاقف يلبابلا نیدلا ءالع نبا
 باهشلا هنع تلأس یتح هيلإ قاوشألاب تلزام : لاقف يدايزلا ييحي نب يلع
 هنع تلأس یتح هيلإ قاوشألاب تلزام : لاقف يلمرلا دمحم نب دمحآ
 یتح هيلإ قاوشألاب تلزام : لاقف يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم سمشلا
 هنع تلأس یتح هيلإ قاوشألاب تلزام : لاقف يلع نب لضفلا ابأ هنع تلأس
 ابأ هنع تلأس یتح هيلإ قاوشألاب تلزام : لاقف رکسلا نب هللا دبع ابآ

 حتفلا ابأ هنع تلأس یتح هيلإ قاوشألاب تلزام : لاقف ىط / نب سابعل+ (5١١/ب)
 دمحم ابأ يضاقلا هنع تلأس ىتح هيلإ قاوشألاب تلزام : لاقف يسبعلا
 هيلإ قاوشألاب تلزام : لاقف ىجابيدلا ینامثعلا نمحرلا دبع نب هللادبع
 بتكف يفنحلا زيزعلا دبع نب نامثع نب رمع نب دمحم ركب ابأ هنع تلأس ىتح

 هيلإ قاوشألاب تلزام : لاقف هنع يبيشلا ميهاربإ نم هتعمس تنك دقو يل

 هنع تلأس ىتح هيلإ قاوشألاب تلزام لوقي ناكو دمحم نب نسحملا دبع
 : لوقي ناكو فافخلا نيسحلا نب دمحم نع يل ىورف مصاع نبا دمحأ
 يل ىورف قاقدلا ميهاربإ نب هللا دبع هنع تلأس ىتح هيلإ قاوشألاب تلزام

 يرصملا لالدلا ىسيع يخأ نب هللا دبع نب سيردإ نب دمحم هللا دبع يبأ نع
 ‹ ريشب نب معنملا دبع نع )2 يراصنألا هللا دبع نب ةفرع نب رهاط يبأ نع



 دباع دوحم ديتاسأ نم دراشلارصح ا ب )

 يدنسلا مامإلل

 دحاو لك ًالئاق ءادردلا يبأ نع ۰ ديعس نب هللا دبع نع ؛ بهو يبأ نع

 تلزام هر وآ لا اتال هنع تلأس یت ها قاوشألاب تلزام مه

 اب هفرحو دج باک رضخأ هغز ضيبأ كيد يب يرسأ ةلبل هشرع تح

 بهذ نم هالجرو نيوارمح نيتنوقاي نم هانيعو رهوج نم اهفرش ءارمح

 بهذ نم هراقنمو هتيأر ءىش نسحأ امسلا يف رشانلا قيربإلاك شرعلا تحتو

 ناحبس : لاقو امهب قفخو هحانج رشن لوألا ثلثلا ناك اذإف ارون ًالالتی

 تقفخ قفخ اذإف ليللا نم اثلث تارم ثالث كلذ لوقي توكلملاو كلملا يذ
 لثم لعف رخآلا ليللا ثلث يف ناك اذإف هخارصل تخرصو تجرخو كويدلا

 ل مج نم ا ل نقل

 زد سرج او يودع ودر قلص قيدصو يتيدص شیلا كبدلا »

 نم ارشعو اهيدي نيب نم ارشعو اهراسي نم ارشعو اهنيي نم ارشعو هبحاص
 تیبلا يف هعم هتيبي - ملسو هيلع یلاعت هللا یلص - هللا لوسر ناکو « اهفلخ

 ثيدحلا اذه مهریغو يقهيبلاو يوغبلاو ةمظعلا يف خیشلا وبآ جرخآ دقو

 نب دمحم خیشلا لاقو نالطبلاب هيلع مکحو هرکنآ يواخسلا نکل ۰ ارصتخم

 : [ نسلا نع لاوسلاب لسلسلا ] - ۲

 هنس نع يجاجزلا ركب يبأ نب قلاخلا دبع خیشلا تلأس : لاقو كنأش ىلع
 ميهاربإ نب ب رهاط نب دمحم خيشلا تلأس : لاقف كنأش ىلع لبقأ : لاقف



 (هح_ دباع دمحم دیناس نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالل

 نب هللا دبع خیشلا تلأس : لاقو كنأش ىلع لبقآ : لاقف هنس نع يدركلا

 خیشلا تلأس : لاقو كنأش ىلع لبقآ : لاقف هنس نع يرصبلا ملاس

 خیشلا تلأس : لاقو كنأش ىلع لبقآ : لاقف هنس نع يرفعجلا یسیع
 ناهربلا تلأس : لاقو كنأش ىلع لبقآ : لاقف هنس نع يروهجالا يلع

 فرشلا تلأس : لاقو كنأش ىلع لبقآ : لاقف / هنس نع يمقلعلا ۰ 0/١
 ظفاحلا تلاس : لاقو كنأش ىلع لبقأ : لاقف هنس نع يطابنسلا قلاخلادبع
 ىلع لبقأ : لاقف هنس نع ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ نيدلا باهش
 هنس نع ناملس نب دمحأ نب دمحم نب رمع خيشلا تلأس : لاقو كنأش
 ىلع لبقأ : لاقف هنس نع يبأ تلأس : لاقو كنأش ىلع لبقأ : لاقف
 لبقأ : لاقف هنس نع يكم نب نمحرلا دبع مساقلا ابأ تلأس : لاقو كنأش
 ىلع لبقأ : لاقف هنس نع یفلسلا رهاط ابأ تلأس : لاقو كنأش ىلع
 كنأش ىلع لبقأ : لاقف هنس نع نابز نب حتفلا ابأ تلأس : لاقو كنأش
 كنأش ىلع لبقأ : لاقف هنس نع نابللا دمحم نب يلع تلأس : لاقو
 يناف كنأش ىلع لبقآ : لاقف هنس نع يذمرتلا ليعامسإ ابآ تلأس : لاقو
 ينإف كنأش ىلع لبقأ : لاقف هنس نع يعفاشلا باحصأ ضعب تلأس
 سنأ نب كلام تلأس ينإف كنأش ىلع لبقأ : لاقف هنس نع يعفاشلا تلأس

 نع لجرلا رابخإ ةءورملا نم سيل : لاقو كنأش ىلع لبقأ : لاقف هنس نع

 نم لوقلا اذهو « هومرهتسا اریبک ناك ناو هورقحتسا اريغص ناك نإ هنس
 يدزألا يلع نب دمحم نسحلا وبأ مهنم دحاو ريغ هاور دق كلام مامإلا

 يف هب احرصم درو امك يطيوبلا وه يعفاشلا باحصأ ضعبب دارلاو يكلاملا

 نسحلا يبأ دئاوف نم لوألا ء ءزجلا يف نورصع نب فرشلا هتالسلسم ضعب

 وه يعفاشلا لأس يذلا نأ يروباسينلا ركب وبأ ركذ نكل اهريغو يبلحلا
 امو رهشأ لوألاو ةعيبر نع « كلام نع يعفاشلا هدنسأو ينزملا هبحاص
 : لاق نم نسحأ



 دا مدیا نم دوش صح سل ل
 يدنسلا مامإلل

 بصهذمو تعطتسا ام لامو نس ةثالثب حبست ال كناسل ظفحا

 بذكمو دساحيو رفكمب ةثالثب ىلتبت ةثالثلا یلعف

 : [ مسبتلاب لسلسملا] - ۶
 نب دمحم خيشلا ينثدح : لاق مستبي وهو ينالفلا حلاص خيشلا ينثدح

 خيشلا ينث : لاق مستبي وهو فيرشلا يالوم ينث : لاق مستبي وهو هنس
 ينث : لاق مستی وهو يلمرلا ينث : لاق مستبيوهو يروهجألا يلع
 نب ميحرلا دبع نيدلا زع ينث : لاق مستبي وهو يراصنألا ايركز يضاقلا

 مستبي وهو هليمأ نب رمع صفح وبأ ينث : لاق مستبي وهو تارفلا دمحم
 نباب فورعملا يدعسلا دحاولا دبع نب يلع نسحلا وبأ رخفلا ينث : لاق

 انأ مستبي وهو يدنكلا نسحلا نب ديز نميلا وبأ ينث مستبي وهو يراخبلا
 هللادبع دمحم وبآ ظفاحلا انأ مستبي وهو يرقملا طايخلا طبس يلع نب نسحلاوبأ

 ظفاحلا قاحسإ نب دمحم مساقلا وبآ انآ مستی وهو يميهاربإلا ءاطع نبا

 وهو خلبب يمصاعلا دمحم نب دمصلا دبع لضفلا وبأ انأ مستبي وهو يدبعلا

 ان مستبي وهو يناجرجلا نيسحلا نب يلع نب دمحم هللا دبع وبأ انأ مستی

 ان يلمرلا رفعج نب يدهم دمحم وبآ ان مستی وهو يلسلا نايح نب دمحوبأ

 وهو ينانبلا تباث ان مستبي وهو ديز نب ديعس ان مستبي وهو ىسوم نبا دسأ

 لوسر انثدح : لاق مستبي وهو هنع ىلاعت هللا يضر كلام نب سنأ ان مستبي

 وهو مالسلا هيلع ليربج ينث » : لاق - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - هللا

 هديب قلعتيف طارصلا ىلع رم هل لاقي لجر ةنجلا لخدي نم رخآ لاق مستبي
 (۱۲۰/ب) ىرخأ هب لزيف هتبكرب قلعتيو / ىرخأ هب لزيف هلجرب قلعتيو ىرخأ هب لزيف
 هيلع هدي عضو اهنم ءيش هباصأ املك اهبهلب هغدلت اهررشب هذخأت رانلاو

 بر اي: لوقيف همامأ طئاح هل عفريف هللا ةمحرب اهنم جرخي قح سح لاقو

 ينإ منهج نم دعابتأ كتمحرب طئاحلا ينغلب كتمحرب رانلا نم ينتجرخأ



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 ءارو ام لأست كلعل مدآ نبا اي: لوقیف كلم هيتأيف اهلهآ سیسح عمسآ
 بر اي: لوقیف همامآ ةرجش هل عفرت مث طئاحا ىلإ هعفریف ال: لوقیف طئاخا
 ةرجشلا ینغلب كتمحرب طئاحا ينتغلبو كتمحرب رانلا نم ينتجرخآ
 ال نأ كبر تدهاع امآ یحتست امأ : لوقیف كللا هيتأيف اهب لظتسأ كتمحرب
 باب هل حتفيف ال: لوقيف ةرجشلا ءارو ام لأست كلعلف طئاحلا ءارو ام لأست
 كتمحرب طئاحلا ىنتغلبو كتمحرب رانلا نم ينتجرخأ بر يأ: لوقيف ةنجلا

 كلم همتأيف : لاق كتمحرب ةنجلا باب ىلإ ىنندإ كتمحرب ةرجشلاب ينتللظو
 كلعلف ةرجشلا ءارو ام لأست ال نأ كبر تدهاع امأ يحتست امأ : لوقيف
 لستفیف نيعأ اهراسي نعو نيعأ اهنيمي نع ال: لوقيف بابلا ءارو ام لأست
 رخآلا نم برشيو ةنجلا لهأ ناولأ ىلع هنول دوعيو هقرح بهذيف امهدحأب
 : هل لوقيف كلملا هيتأيف دسح وأ شغ وأ لغ نم هردص يف ام بهذيف

 لوقيف كلملا هيتأيف ًامومهم ًامومغم دعقيف كبر نم نذإ كيتأي ىتح كناكم
 ماع ةئامسمخ ة ةريسم ريسيف كل ىلاعت هللا هدعأ ام كيرأ هللا يلو اي مق : هل

 هيلع ملسيف كلم هاقلتيف روصقو مايخو راغآو راجشأو راهنآو نانج يف
 كنم نسحأ تيأر ام ؟ تنآ نم: لوقیف هللا ةمحرو كيلع مالسلا: لوقیف
 نامرهق ه هاقلتیف ينم لضفأ يدعب نم كلو كتمراهق نم نامرهق انأ : لوقیف

 نم: لوقیف مالسلا هيلع دريف هيلع ملسيف لوألا نم ارظنم نسحأ رخآ
 كلو كتمراهق نم نامرهق انآ : لوقيف كنم ارظنم نسحأ تيأر ام ؟ تنأ

 الإ مهتدع ىصحي ال ام نامرهق دعب نامرهق هاقلي لازي الف ينم لضفأ يدعب

 هللا نأ الولف روحلا ٍريشب عجريف هملكي الف هيلع ملسيف نامرهق ىقلي ىتح هللا

 ىلاعت هللا نأ الولو احرف نجرخ ( مايخلا يف تاروصقم روح ) : لاق ىلاعت

 ةنجلا للح نم روتس اهباب ىلعو ةنجلا باب ىلإ يهتنيف اهسفنب تجرخ اهتبث
 هاقلتيف هديب اهسمي ال ًالامشو انيمي روتسلا ليزي احر ىلاعت هللا ثعبيف
 - هللا لوسر لاق - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ لاق ةقناعلاو ةحفاصملاب

 يدنسلا مامإلل



 دا دچ دنا ن داش رمح( سو
 يدنسلا مامإلل

 لهال فرشآ اهضعب نأ ول بایثب هیتأیف » : - ملسو هيلع یلاعت هللا یلص
 قرشأ ذإ هتکیرآ ىلع دعب هنکست يه انیبف رمقلاو سمشلا ءوض بلغل ایندلا
 نم: لوقیف ةلود نم كيف انل امآ هللا ىلو اي: لوقیف هیدانی هقوف نم رون هيلع
 اهدنع اذإف اهيلإ لوحتیف ( ديزم انیدلو ) هللا لاق يتاوللا نم انآ لوقتف ؟ تنآ
 اهتكيرأ ىلع اهعم ئكتم وه امنیبف ىلوألا دنع سیل ام لامکلاو لامجلا نم

 : لوقیف ةلود نم كيف انل امآ هللا يلو اي هيداني هقوف نم رون هيلع قرشأ ذإ

 ام سفن ملعت الف ) یلاعتو كرابت هللا لاق يتاوللا نم انآ لوقتف ؟ تنأ نم

 ةجوز نم لوحتي لازی الف ( نولمعی اوناک اب ءازج نيعأ ةرق نم مبل يفخآ
 كلم هاتآ ذإ كلذك وه امنیبف لجو زع هللا الإ نهددع ىصحي ال ام ةجوز ىلإ

 كيطعأ يتنج نم ينلس لوقيو مالسلا كئرقي هللا نإ: لوقيف هيلع ملسيف

 (۱۲۱/) ةرشعو مهتثعب موي ىلإ مهتقلخ موي نم ايندلا لهأ مكيلع در ول ام / اهنم
 نم كلذ صقنی الو مهتمدخألو مهتوسكو مهتيقسو مهتمعطأل مهفاعضأ

 نك هل لوقي نأ ائيش دارأ اذإ هرمأ ان ) ءاشآ ام لعفأ نأ رداق ينإ ائيش يكلم

 . (نوكيف
 نكل « ركنم ظفللا اذهب نتملاو فعض نم ولخ ال لسلسملا اذه دنس تلق

 نع « تباث نع « ةملس نب دامح ثيدح نم ملسم حيحص نم دهاوش هل

 ةرم يشمي لجر ةنجلا لخدي نم رخآ » : هعفر دوعسم نبا نع « سنأ

 دمحم نب ريهز ثيدح نمو الوطم هوحن ركذو « رانلا هفعست و ةرم وبکیو

 هعفر ديعس يبأ نع « شايع نب نامعنلا نع « خاص يبأ نب ليهس نع
 هل لثمو رانلا نع ههجو ىلاعت هللا فرص لجر ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ »

 « اهلظ يف نوكأ ةرجشلا هذه ىلإ ينمدق بر يأ : لاقف لظ تاذ ةرجش

 نع « يرهزلا نع رمعم ثيدح نم هوحن يراخبلا ىور دقو هوحن ركذو

 . ملعأ هللاو ةريره يبأ نع « يثيللا ديزي نب ءاطع



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [  اعم مسبتلاو كحضلاب لسلسملا - ۰۵
 دمحأ خیشلا نع « يجاجزلا يلع نب قیدص خیشلا هب ينربخآ

 ملاس نب هللا دبع خیشلا نع نع « ينولملا دمحأ خيشلا نع < « يرصملا يلوبشألا
 ‹ يبلشلا دمحم نب دمحأ نع < يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم نع « يرصبلا

 يلع نب ميهاربإ نيدلا ناهرب نع « ينويمرألا هللا دبع نب فسوي ديسلا نع
 , يخونتلا قاحسإ يبأ نع رجح نبا ظفاحلا نع « يدنشقلقلا دمحأ نبا

 نب يلع تنب ةينكلا تس رمع يبأ نب جرفلا وبأ انأ رمع زعلا نب يلع نع
 يضاقلا انأ بيطخلا نع « هدج نع « « اهيبأ نع < حارطلا يلع نب ييحي
 يمالسلا دمحم نب هللا دبع نسحلا وبآ انأ يطساولا يلع نب دمحم العلاوبأ
 يبأ تعمس : لاق يلالبلا رصنلا نب دمحأ تعمس يلع نب رامع تعمس
 نأكف دجسملا لخد يبص يلإ رظنف ةنيبع نبا نايفس سل يف تنك لوق
 نمف لبق نم متنك كلذك : نايفس لاقف هنس رغصل هب اونواهت دجسملا لهأ
 اینا ةسمخ يلوط نينس رشع يلو ينتبأر ول رصن اي : لاق « مكيلع هللا
 رادقمب يليذو راصق يمامكأو راغص يبايثو ران ةلعش انأو رانيدلاك يهجوو
 رانيد نب ورمعو يرهزلا لثم راصمألا ءاملع يلإ فلتخا رافلا ناذآك يلغبو
 سلجلا تلخد اذإف ةزوللاك يملقو ةزوجلاك يتربحمو رامسلاک مهنيب سلجأ
 : دمحأ لاق كحضو ةنييع نبا مسبت مث : لاق ريغصلا خيشلل اوعسوأ ليق
 لاقو « كحضو دمحأ مسبتو : و : رامع لاقو « كحضو يبأ مسبتو
 هخيش مسبت نم دحاو لك لاق اذكه كحضو رامع مسبتو : نسحلاوبأ
 . كحضو يجاجزلا يلع نب قيدصلا يخيش يلإ مسبت ت یتح هكحضو

 -: ( 101/۸ ) ریسلا يف امك « هتلوقمو نایفس ةصق ىلع يبهذلا لاق ()

 . ه.أ " رثکآ وأ ةنس ةرشع سمخ نبا وهو « نیروکذلا نم عمس امنإ « رظن اذه ةحص يف '

 . ( اهدعب امو - 401/۸ )ریسلا يف اهرظناف « ةميظع ةمجرت - هللا همحر - هلو



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ءاکبلاپ لسلسملا] ۲

 ام ىنعمب عیطقلا بحاص يراكبلا قزارلا دبع دیسلا لسلسلا يل یور
 تلاق : لاق هنع یلاعت هللا يضر كلام نب سنآ نع « يراخبلا هجرخآ

 اوثحت نأ مکسفنآ تباط فيك سنآ اي : - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةمطاف

 هاندأ ام هبر نم ١ هاتبأو بارتلا - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ىلع

 سودرفلا ةنج نم ! هاتبأو هاعد بر باجأ ! هاتبأ و هاعنن ليربج ىلإ ! هاتبأو

 قزارلا دبع ديسلا لاق - اهنع هللا يضر - ةمطاف تكب مث سنأ لاق هاوأم

 : لاقو ىكب يجاجزملا نيدلا ءالع نب دمحم انخيش يل هاور امل : ىكب نأ دعب

 يل هاور ال : لاقو ۰ ىكب لدهألا لوبقم ناميلس نب ييحي ديسلا يل هاور امل

 نب فسوي ديسلا يل هاور امل : لاقو « ىكب حاطبلا يلع نب ركب وبأ ديسلا

 (۱۲۱/ب) نيسح / نب رهاط ديسلا يل هاور امل : لاقو « ىكب لدهألا حاطبلا دمحم

 عبيدلا يلع نب نمحرلا دبع ظفاحلا يل هاور امل : لاقو « ىكب لدهألا

 هاور امل : لاقو ىكب يجرشلا نيز انخيش يل هاور امل : لاقو ىكب ينابيشلا

 يدلاو يل هاور امل : لاقو ىكب يولعلا مي ميهاربإ نب ناميلس نيدلا سيفن يل

 يعفاشلا هللا ةبه نب يلع نسحلا وبآ خيشلا يل هاور امل : لاقو « ىكب
 يفلسلا دمحم نب دمحأ رهاط وبأ ظفاحلا يل هاور امل : لاقو ۰ ىكب يرصلا

 يونزخلا قاحسإ نب دوعسم نب راثد نب حتفلا وبأ يل هاور امل : لاقو ۰ ىكب

 : لاقو ىكب يرونيدلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ يل هاور امل : لاقو « ىكب

 ركب وبأ يل هاور امل : لاقو یکی دمحم نب يلع نب دمحم نسحما وبأ يل هاور ال
 نب خاص نب دمحأ يل هاور امل : لاقو ىكب يرقنملا رخز نب يدع نب دمحم
 ىكب ماشه نب رفعج ييحي وبآ يل هاور امل : لاقو ىكب ينالديصلا هللا ديبع
 : لاقو ىكب يسودسلا نامعنلا نب لضفلا نب دمحم مراع يل هاور امل : لاقو

 : لاقو ىكب ينانبلا تباث يل هاور امل : لاقو ىكب ديز نب دامح يل هاور امل

 ثيدحلا اذه رمي ال لب بيطلا نب دمحم خيشلا : لاق ىكب سنأ هب ثدح ال

 . ىكب الإ نمؤمب



 ي داد دین نم دراشلا رمح
 يدنسلا مامإلل

 : [ ءاكتإلاب لسلسملا ] ۷
 ئكتم وهو يجاجزلا نيدلا ءالع نب دمحم نب فسوی خیشلا ينربخآ

 دمحم نب نمحرلا دبع خيشلا ينث : لاق ئكتم وهو يدلاو ينث : لاق

 خيشلا ينث : لاق ئكتم وهو نميلاب ةفورعم ةدلب هيقفلا تيب ليزن يبهذلا

 ئكتم وهو ناطقلا دمحم خيشلا ينث : لاق ئكتم وهو يلبنحلا يقابلادبع
 ينث : لاق ئكتم وهو يكملا يمثيبلا رجح نب دمحأ باهشلا ينث : لاق
 ئكتم وهو تارفلا نب زعلا ينث : لاق ئكتم وهو يراصنألا ايركز خيشلا
 دمحأ وبأ ظفاحلا ينث : لاقو ئكتم وهو يحيللا انثلا وبآ ينث : لاق
 ظفاحلا ينث ئكتم وهو حاور نب دمحم وبأ ينث : لاقو ئكتم وهو يطايمدلا
 نب ةزمح مساقلا يبأ ىلع تأرق ئكتم وهو يناهفصألا دمحأ رهاط وبأ

 دمحم نب دمحأ نب يلع نسحلا يبأ ىلع تأرق ئكتم وهو يمهسلا فسوي
 نب نسحلا يلع يبأ ىلع تأرق ئكتم وهو ينيوزقلا نيسحلا نب دمحأ نبا

 رفعج نب دمحم العلا يبأ ىلع تأرق ئكتم وهو يربطلا بلاغ نب جاجحلا
 ثيللا ىلع تأرق ئكتم وهو يلع نب مصاع ىلع تأرق ئكتم وهو يفوكلا
 نب ركب ىلع تأرق ئكتم وهو ديز نب يلع ىلع تأرق ئكتم وهو دعس نبا
 لوسر لاق : لاق ئكتم وهو كلام نب سنأ ىلع تأرق ئكتم وهو تارفلا
 هقلُخ الو لجر قلخ هللا نسحأ ام » : - ملسو هيلع ىلاعت هللا یلص - هللا
 لاجرو تالسلسملا لهأ نم هريغو ینانکلا هجرخآ تلق « رانلا همعطيف
 يف ىقهيبلاو طسوألا يف يناربطلا هجرخأ دقف نتملا امأو لیهاج هيف هدانسإ
 ۱ ۱ . ملعأ هللاو بعشلا
 : [ هللاب دهشأب لسلسلا ] ۸

 - نامیلس نب نمحرلا دبع دیسلا فراعلا هللا يلو ينزاجأ دقل هللاب دهشآ
 رمع نب ييجي نب نامیلس نیدلا سيفن هدلاو نع < - هءاقب یلاعت هللا لاطآ
 خیشلا نع « يجاجزلا ركب يبآ نب قلاخلا دبع خیشلا نع « لدهالا لوبقم



 دیم دمحم دنا نم دراشلارصح ب سر

 يدنسلا مامإلل

 دمحأ خيشلا نع « يلبنلا بهاولا يبآ نع « هليقع دمحأ نبا دمحم

 « دهف نب نمحرلا دبع خيشلا نع « يوانشلا دمحأ خيشلا نع ۰ يشاشقلا

 يضاق انخيش تعمس دقل هللاب دهشآ هللا همحر لاق دهف نب هللا راج نع

 دهشأ : لاق يرهاقلا لصألا يسدقملا فيرش يبأ نب نيدلا ناهرب ةاضقلا

 ليعامسإ نب دمحم ركب يبأ نب نيدلا يقت ظفاحلا تعمس دقل للاب

 تنب ةنمآ دمحم مأ يتمع ىلع تعمس دقل هللاب دهشآ : لاق يدنشقلقلا

 (١١؟/أ) ليلخ ديعس ابأ / ظفاحلا تعمس دقل هللاب دهشآ تلاق يدنشقلقلا ليعامسإ

 نب ناميلس لضفلا ابآ تعمس دقل هللاب دهشآ : لاق يئالعلا يدلكيك نبا

 يلع نب رفعج تعمس دقل هللاب دهشأ : لاق عمسأ انأو أرق اميف ةزمح

 دهشأ : لاق يفلسلا رهاط ابأ ظفاحلا تعمس دقل هللاب دهشأ : لاق يكلاملا

 دقل هللاب دهشأ : لاق دادحلا دمحأ نب نسحلا يلع ابأ تعمس دقل هللاب

 دقل هللاب دهشأ : لاق يزارلا نامسلا ىلع نب ليعامسإ ديعس ابأ تعمس

 نسحلا تعمس دقل هللاب دهشأ : لاق يناديلا رفعج نب باهولا دبع تعمس

 نب دمحأ نب رفعج تعمس دقل هاب دهشأ : لاق رينم نب دمحم نب رينم نبا
 ىفطصملا نب دمحم تعمس دقل هللاب دهشأ : ل اق ساورلا نب مصاع

 هللاب دهشأ : لاق مالس نب غبصألا تعمس دقل هللاب دهشأ : لاق يصمحلا

 رماع نب ميلس تعمس دقل هللاب دهشأ : لاق نادعم نب رفع تعمس دقل

 تعمس لوقي - هنع هللا يضر - ةمامأ ابأ تعمس دقل هللاب دهشآ : لاق

 يف تلزن ةيآلا هذه نإ » : لوقی - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر

 بيرغ ثيدح اذه : يئالعلا لاق « ( رعسو لالض يف نيمرجملا نإ ) ةيردقلا

 هنم ىوقأ قيرط نم يور دقو يهاولاب سيلو نيل هدانسإ يفو هجولا اذه نم
 تالسلسملا نم ءزج يف هتبتك - هنع هللا يضر - سابع نبا ىلع ًافوقوم

 . ىهتنا 50



 ) 3 )ر دباع دمحم ديذاسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ نالف ىلع دهشأ وار لك لوقب لسلسملا ] 0
 « فيرش يبأ نبا نع « دهف نب هللا راج خيشلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأ

 ظفاحلا نع < يدنشقلقلا ليعامسإ تنب ةنمآ هتمع نع < « يدنشقلقلا نع

 ىلع دهشأ يئالعلا لاق نالف ىلع دهشأ تاور نم دحاو لك الئاق يا

 ينادمهلا رفعج ىلع دهشأ : لاق ةزمح نب ناميلس لضفلا يبأ
 + لاق يرقلا مسا نب نسل ولع دهشأ لاق يفلسلا رهاط يبأ ىلع
 نبا ينعي متاح يبأ ىلع دهشأ : لاق يمراتملا يلع نب ليعامسإ ىلع دهشأ
 ملس نبا ىلع دهشأ : لاق ظفاحلا دمحم نب باتع ىلع دهشآ : لاق نابللا

 ةبيتق يبأ ىلع دهشأ : لاق ينامرلا يبحي نب دمحم ىلع دهشأ : لاق بارضلا
 ىلع دهشأ : لاق ةيواعم نب ريهز ةمثيخ يبأ ىلع دهشأ : لاق ةبيتق نب ملس

 سابع نبا ىلع دهشأ : لاق ةمركع ىلع دهشأ : لاق ريشب نب كاللا دبع

 ( ةيفاطلا ةكمسلا اولك ) : لاق - هنع هللا يضر - ركب يبأ ىلع دهشأ :

 ةياور يف ًالسلسم رثألا اذه انل عقوو : لاق يئالعلا هاور اذكه : ا

 . وهو تلق هسفن ىلع اندهشآ ظفلب يقارعلا

 : [ هسفن ىلع اندهشأ وار لك لوقب لسلسملا ] ٠-
 كلذو حر : لاق دهف نب هللا راج خيشلا ىلإ مدقتلا دنسلاب اضيأ هيورأ

 نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ يبأ نيدلا ناهرب ةاضقلا يضاق ىلع هتأرق اميف
 ناهرب ةمالعلا ىلع هتأرق : لاق هسفن ىلع اندهشأو يسدقملا فيرش يبأ
 يعفاشلا يكملا يمزمزلا دواد نب دمحم نب يلع نب ميهاربإ قاحسإ يبأ نيدلا
 بوقعي نب دمحم نيدلا دج ةاضقلا يضاق هب انآ : لاق هسفن ىلع اندهشأو

 نب مساقلا نب دمحم هللا دبع وبآ انأ : لاق هسفن ىلع اندهشأو يدابأ زوريفلا

 نب ىلع نسحلا وبأ ظفاحلا انث : لاق هسفن ىلع اندهشأو اعامس ليعامسإ
 نب رفعج لضفلا وبأ ىضاقلا ان : لاق هسفن ىلع اندهشأو يقارعلا دمحأ
 نب هللا دبع دمحم وبأ يضاقلا ان : لاق هسفن ىلع اندهشأو ينادمبلا يلع
 نب يلعان : لاق هسفن ىلع اندهشأو ينامثعلا يجابيدلا ن نمحرلا دبع



 دباع دمجم دیناسآ نم دراشلا رصح سا 1 (

 يدنسلا مامإلل

 ليعامسإ نب نسحلا نب زيزعلا دبع ان : لاق هسفن ىلع اندهشأو فرشلا

 (77١/أ) انث : لاق هسفن ىلع اندهشأو ينث : لاق هسفن ىلع اندهشأو / بارضلا

 نب دمحم رمعم وبآ يمع ان : لاق هسفن ىلع اندهشأو يرج نب ورمعوبأ
 : لاق هسفن ىلع اندهشأو ىبأ ان : لاق هسفن ىلع اندهشأو ةميزخ نبا دمحأ

 هسفن ىلع اندهشأو يبآ ان : لاق هسفن ىلع اندهشأو ميركلا دبع نبا ركب ان

 نبريهز ان : لاق هسفن ىلع اندهشأو يرعشلا ةبيتق نب ملسم ينث : لاق
 ىلع اندهشأو رسيلا يبأ نب كلملا دبع ان : لاق هسفن ىلع اندهشأو ةيواعم

 نبا ينث : لاق هسفن ىلع اندهشأو سابع نبا ىلوم ةمركع ان : لاق هسفن
 یلاعت هللا ىضر قيدصلا ركبوبأ اندهشأ : لاق هسفن ىلع اندهشأو سابع

 دواد وبأو ةبيش يبأ نبا هجرخأ . ةيفاطلا ةكمسلا اولك : لاقو هسفن ىلع هنع

 يف مكاحلا هاور لب قرط ةدع نم مهننس يف ديمح نب دبعو ينطقرادلاو

 [ اودهشأ ] ةخيصب السلسم هل نيتائملا يف ينوباصلا نامثع وبأو همولع

 : لاقو هب امزاج هحيحص نم ديصلا يف يراخبلا هقلعو ةبراقتم مهظافلأو

 نم ىهتنا ( ةتيم لالحلا ) عوفرلا يف هدهاشو . لالح يفاطلا : ركبوبأ لاق

 . دهف نب هللا راجل ةينسلا بهاوملا
 : [ هلل دهشأو هللاب دهشأ وار لك لوقب لسلسملا ] - ۱

 دهشأ : لاق قباسلا دهف نب هللا راج خيشلا ىلإ قباسلا دنسلاب اضيأ هيورأ

 نع « راوفلا نب نيدلا زع ةلحرلا ظفاحلا خيشلا انربخأ دقل هلل دهشأو هللاب
 ار دجسملا ف هيلع يتءارقب يكمل ىمشابلا دهف نب دمحم نب زيزعلا دبع

 نب دمحم ريخلا وبأ يرقلا خيشلا ينربخأ دقل هلل دهشأو هللاب دهشآ : لاق

 هلل دهشأو هللاب دهشآ : لاق ىصقألا دجسملا يف هيلع يتءارقب يسدقملا نارمع

 يرزجلا دمحم نب دمحم نب دمحم نيدلا سمش ةاضقلا يضاق ينربخأ دقل

 لاله نب نسحلا يلع وبأ ينربخأ دقل هلل دهشأو هللاب دهشأ : لاق يقشمدلا

 نسحاوبآ ينربخأ دقل هلل دهشأو هللاب دهشآ : : لاق يومألا عماجلاب هيلع ةءارق



(۱۲۳/]( 

 ) 2 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : لاق اعامس نكي مل نإ ةزاجإ يسدقلا دحاولا دبع نب دمحأ نب يلع
 يلإ هبتك اميف نابللا نب دمحأ مراكملا وبأ ي ىنربخأ دقل هلل دهشأو هللاب دهشأ

 دادحلا نسحلا يلع وبأ ىنربخأ دقل هلل دهشأو هللاب دهشأ : لاق ناهبصأ نم
 نب دمحأ ميعن وبأ مامإلا ينربخأ دقل هلل دهشأو هللاب دهشأ : لاق ًاعامس
 نب يلع يضاقلا ينثدح دقل هلل دهشأو هللاب دهشآ : لاق ظفاحلا هللا دبع
 نب دمحأ نب دمحم ينثدح دقل هلل دهشأو هللاب دهشأ : لاق ينيوزقلا دمحم
 ينادمبلا الع نب مساقلا ينربخأ دقل هلل دهشأو هللاب دهشآ : لاق دعاص

 نب داوجلا دمحم نب يلع نب نسحلا ينثدح دقل هلل دهشأو هللاب دهشأ : لاق

 يلع نب رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج نب مظاكلا ىسوم نب یضرلا يلع
 يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نب ةنجلا لهأ بابش ديس ديهشلا نب ب نيدباعلا نیز
 يلع يبأ ينثدح دقل هلل دهشأو هاب دهشآ : لاق - ههجو هللا مرک - بلاط

 دهشأ : لاق يلع نب دمحم يبأ ينث دقل هلل دهشأو هللاب دهشأ : لاق دمحم نبا
 دهشأو هللاب دهشأ : لاق يضرلا ىسوم نب يلع يبأ ينث دقل هلل دهشأو هللاب

 يبأ ينث دقل هلل دهشأو هللاب دهشأ : لاق رفعج نب ىسوم يبأ ينث دقل هلل

 نب نسما نب يلع يبأ ين دقل هل هش و ل يأ لاق دمحم نب رفعج
 أ : لاق يلع نب نيسحلا يبأ ينث دقل هلل دهشأو هللاب دهشأ : لاق يلع
 با يف ههجو ها مرک بلاط يبأ نب يلع يبأ يش دقل هلل / دهشأو هللا
 - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ينثدح دقل هلل دهشأو هللاب دهشأ : لاق
 نإ دمحم اي : لاق مالسلا هيلع ليربج ينث دقل هلل دهشأو هللاب دهشأ » : لاق
 : ءايلوألا ةيلح يف يناهفصألا ميعن وبأ ظفاحلا لاق « نثو دباعك رمخ نمدم
 مالسلا مهيلع ةبيطلا ةرهاطلا ةرتعلا ةياور نم تباث حيحص ثيدح اذه

 ملو قيرط ريغ نم 7 ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نع ىور دقو : لاق
 نم درو دقو دهف نب هللا راج لاق. خيشلا اذه نم الإ هجولا اذه نم هبتكن

 هللا دبع نب رباجو صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو سابع نب هللا دبع ثيدح



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشنا رصح سس( ۹ (

 يدنسلا مامإلل

 لسلست ىلع يواخسلا ظفاحلا ملكت دقو مهئابآ نعو - مهنع هللا يضر -

 لسلستلا نوك نأب بقعت بقعت دقو لاقم نتملا يف لاقو ةحصلا هنع ىفنو ثيدحلا

 دقو فعضلاو نسحلا اهيف يفكيو تالسلسملا يف بولطم كلذ سيل ًاحيحص

 نع ةريره وبأ هاور ام اهنم دهاوش هلف نتلا امأو هتحصب ميعن وبأ ظفاحلا لاق

 نبا نع هحيحص يف نابح نبا دنعو مكاحلا دنع رمع نب هللا دبعو دمحأ

 . ملعأ هللاو سابع
 : [ هللاو انثدح وأ هّللاو انربخأ وار لك لوقب لسلسملا ] 17

 رمأ خيشلا نع ۰ هبر هاقبآ نامیلس نب نمحرلا دبع دیسلا هللاو ينربخأ

 خیشلا نع « هلیقع دمحآ نب دمحم خیشلا نع « يجاجزلا قلا ادبع نب هللا
 يلع نیدلا رون نع « نالع نب دمحم خیشلا نع « يلخنلا دمحم نبا دمحآ

 ميهاربإ قاحسإ وبأ هللاو انأ : لاق فرش يبأ نب نيدلا ناهرب هاو انأ : لاق
 زوريفلا بوقعي نب دمحم يضاقلا هللاو انأ : لاق يكملا يواضيبلا يلع نبا
 هلو انآ : : ا : لاق يدابأ

 هاو انأ : : لاق یجاییدلا ىئامثعلا لضفلا وبأ هللاو انأ : : ىئادمبلا ىلع

 ات ۲ لاق لمس رب نسا نب يزعلا دع هلو ان + لاق ترا را لع

 نم هللاو يرهزلا ان : لاق هللاو ةنييع نبا انث : لاق هلاو يديمحلا انث : لاق

 هيلع ىلاعت هللا ىلص - ىبنلا نأ هيبأ نع 2 ملاس نع 3 هیدبیو هذيعي هيف

 ( ةزانجلا مامأ نوشمي اوناك ) - امهنع هللا يضر - رمعو ركب ابأو - ملسو

 نبا هاورو ةنييع نبا ثيدح نم امهريغو يذمرتلاو دواد وبآ هجرخأ تلق

 امهريغو رمعمو كلام هاورو يرهزلا نع 3 امهريغو ديعس نب دايزو جيرج

 . دهف نب هللا راج خيشلا هلاق امك حصأ وهو السرم هعفر هنع ظافحلا نم



 ) 4 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ ميظعلا هللاب وار لك لوقب لسلسملا ] - ۲

 هللاب : لاق يجاجزلا نیدلا ءالع نب دمحم نب فسوی خیشلا ينربخآ

 دمحم نب نيدلا ءالع يبآ انآ میظعلا هللاب : لاق يدلاو انربخآ میظعلا

 هللاب : لاق يدركلا نسح نب ميهاربإ خیشلا انآ میظعلا هللاب : لاق يجاجزلا

 بهاولا وبآ انآ ميظعلا هللاب : لاق يشاشقلا دمحم نب دمحأ خیشلا انآ میظعلا

 هللاب : لاق هللا ةغبص خيشلا انآ میظعلا هللاب : لاق يوانشلا يلع نب دمحأ

 نب دمحم بطقلا نم ةماعلا هتزاجإب يولعلا نيدلا هيجو انالوم انأ ميظعلا

 ظفاحلا نع « يلاو رهنلا دمحم نب دمحأ العلا هيبأ نع « يلاو رهنلا دمحأ

 دقل / ميظعلا هللاب : لاق يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا سمش (۱۲۳/ب)
 دبع فيفعلا ينربخأ دقل ميظعلا هللاب تلاقو رخفلا ةطبس ئناه مأ ينتربخأ

 يربطلا دمحأ وبأ ىضرلا ينربخأ دقل ميظعلا هللاب : لاقو يكملا دمحم نب هللا

 ةمالس نب هللا ةبه نب يلع نسحلا وبأ ينربخأ دقل ميظعلا هللاب : لاقو

 يبأ نب دمحم نب هللا دبع دعس وبأ فرشلا ينربخأ دقل ميظعلا هللاب : لاقو

 نيسحلا هللادبع وبأ يضاقلا انثدح دقل ميظعلا هللاب : لاقو يلصوملا نورصع

 ركب وبأ خيشلا انثدح دقل ميظعلا هللاب : لاقو سيمخ نب دمحم نب رصن نبا

 نب لضفلا ركب وبأ ينثدح دقل ميظعلا هللاب : لاقو يثيثرطلا يلع نب دمحأ

 لسلسملا اذهب ينربخأ دقل ميظعلا هللاب : لاقو (ح) يوربلا بتاكلا دمحم

 هللا لاطأ - لدهألا لوبقم نب نمحرلا دبع ديسلا فراعلا هللا ىلو انخيش

 بهاولا يبأ نع « يشاشقلا دمحأ خيشلا نع « هيبأ نع « - هءاقب ىلاعت
 نع < يوانشلا سودقلا دبع نب يلع هدلاو نع ۰ يوانشلا يلع نب دمخآ

 نع « يراصنألا ایرکز مالسالا خيش نع « ينارعشلا باهولا دبع خیشلا

 نع « يناولا رمع نب يلع رمعلا خیشلا نع « يتربخا ليعامسإ خیشلا
 ةئامسمخو نيتسلا بابلا يق هرس سدق لاق يفوصلا یبرعلا نبا نيدلا ییح

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب لصف ةحتافلا تأرق اذإ ةيصو ةيكملا تاحوتفلا نم



 دباو دمحم دیناسا نم دراشلارصح م
 يدنسلا مامإلل

 دقل ميظعلا هللاب لوقأ ينإف عطق ريغ نم دحاو سفن يف نيملاعلا بر هلل دمحلاب

 يلزنمب لصوملا ةنيدب بيطلا يرانكلا حتفلا يبأ نب يلع نسحلا وبآ ينثدح

 دبع لضفلا ابأ انخيش تعمس دقل ميظعلا هللاب : لاقو ةئامتسو ىدحإ ةنس

 يدلاو تعمس دقل ميظعلا هللاب لوقي يشوطلا رهاقلا دبع نبا دمحأ نب هللا

 يوغبلا يروباسينلا دمحم نب دمحأ نب كرابملا تعمس دقل ميظعلا هللاب لوقي

 يورملا بتاكلا دمحم نب ركب يبأ ظفل نم تحمس دقل ميظعلا هللاب لوقي

 يميجعلا نسح خيشلا نع اضيأ ةزاجإ هيوري هليقع نب دمحم خيشلاو (ح)
 ميظعلا هللاب : لاق يجاجزلا مامإلا خيشلا ينربخأ دقل ميظعلا هللاب : لاق

 انربخأ دقل ميظعلا هللاب لوقي يوانشلا دمحأ بهاوملا وبآ خيشلا ينربخأ دقل

 هللا راج يمع ينربخأ دقل ميظعلا هللاب ةزاجإ دهف نب نمحرلا دبع خيشلا

 يديس ينربخأ دقل ميظعلا هاب زيزعلا دبع يدلاو ينربخأ دقل ميظعلا هللاب

 هللاب لوألا لاقو لوألا ظفل نم اعامس دهف نب ىقتلا يدجو رمع يدلاوو

 ميظعلا هللاب يناثلا لاقو رمع نب دمحم حتفلا وبأ دنسلا ينربخأ دقل ميظعلا
 هللا دبع نب دمحم نب دمحم دماح وبأ نيدلا لامج ةاضقلا يضاق ينربخأ دقل

 نب هللا دبع نيدلا ءاهب ظفاحلا ينربخأ دقل ميظعلا هللاب : لاقو ةريهظ نبا

 يضر مامإلا ينربخأ دقل ميظعلا هللاب : لاقو يكملا ينامثعلا ليلخ دمحم
 نسحلا وبأ ينربخأ دقل ميظعلا هللاب : لاقو يربطلا دمحم نبا ميهاربإ نيدلا

 دعس وبأ نيدلا فرش ينربخأ دقل ميظعلا هللاب : لاق هللا ةبه نب يلع

 سيمخ نب هللا دبع وبأ ينثدح دقل ينربخأ دقل ميظعلا هللاب : لاقو يلصوملا

 ينثدح دقل ميظعلا هللاب : لاقو يثيثرطلا ينثدح دقل ميظعلا هللاب : لاقو

 (۱۲/) دقل ميظعلا هاب : لاقو يوربلا / بتاكلا دمحم نبا لضفلا ركب وبأ سيئرلا
 ميظعلا هللاب : لاقو هظفل نم يعفاشلا يشاشلا يلع نب دمحم ركب وبأ ينثدح

 دقل ميظعلا هللاب : لاقو يسخرسلا رصن يبأب فورعملا هللا دبع ينثدح دقل

 هللادبعوبأ ينثدح دقل ميظعلا هللاب : لاقو لضفلا نبا دمحم ركب وبآ ينثدح



 3 سس دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 دمحم ينثدح دقل میظعلا هللاب : لاقو هیقفلا قارولا ييحي نب يلع نب دمحم

 نسحلا نب دمحم ينثدح دقل میظعلا هللاب : لاقو هیقفلا لیوطلا سنوي نب

 هللاب : لاقو يعجارلا ركب وبأ ينثدح دقل ميظعلا هللاب : لاقو دهازلا يولعلا

 بلاط يبأ نب يلع ينثدح دقل ميظعلا هللاب : لاقو يضر كلام نب سنأ

 دقل ميظعلا هللاب : لاقو قيدصلا ركب وبأ ينثدح دقل ميظعلا هللاب : لاقو

 دقل ميظعلا هللاب 2: لاقو - ملسو هيلع هللا ىلص - یفطصلا دمحم ينثدح

 : لاقو ليئاكيم ينثدح دقل ميظعلا هللاب : لاقو مالسلا هيلع ليربج ينثدح

 اي ) : ىلاعت هللا لاق : لاقو مالسلا هيلع ليفارسا ينثدح دقل ميظعلا هاب

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرق نم يمركو يدوجو يلالجو يتزعب ليفارسإ
 هنم تلبقو هل ترفغ دق ىنأ ىلع اودهشا ةدحاو ةرم باتكلا ةحتافب ةلصتم

 باذع نم هريجأو رانلا يف هناسل قرح الو تائيسلا هنع تزواجتو تانسحلا

 ءايبنألا لبق يناقليو ربكألا عزفلاو ةمايقلا باذعو رانلا باذعو ربقلا

 ءايلوألاو ءايبنألا لبق يناقلي » ةياور يفو . « ( نيعمجأ ءايلوألاو

 هلوق نورصع يبأ نبا قيرط نم يواخسلا ةياور يف تبثي ملو « نيعمجأ

 لطاب اذه يواخسلا لاق نينمؤملا نم وهو ثيدحلا رخآ يف دازو رانلا باذعو

 هدروأ دقو « لسلسملا اذه بقع رجح نبا ظفاحلا ىنعي انخيش طخب تأرق

 نع « هيبأ نع « يسوطلا رهاقلا دبع نب دمحأ نب هللا دبع قيرط نم ةياور
 ام مدقتملا هدنسب بتاكلا ركب يبأ نع 2 يرقملا يروباسينلا دمحم نب كرابملا

 نب نافع نب دواد سنأ نيبو هنيب لخدأو اذه رساي نب رامع قرتفملاو قفتملا يف

 .ىهتنا ناباذك امهو بيبح



 دباع طاحم دیناسأ نم دراشلا رصح ) 1 (

 يدنسلا مامإلل

 نأل ؛ متي ال عضولاب ثيدحلا ىلع همكح يدركلا ميهاربإ خيشلا لاق

 هناف رساي نب رامع ال یسوم نب رامع وه ثيدحلا اذه يف سنا نع « يوارلا

 تالسلسم يف وه اذكهو يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا طخ يف وه اذکه

 اذكهو لب ةححصم خسن يف هتيأر اميف نورصع يبأ نبا قيرط نم يواخسلا

 هطخب هتزاجإو هطخ اهيلع ةخسن يف هتيأر اميف يواخسلا تالسلسم يف وه

 یسوم نبا نوک اباذک رساي نبا نوک نم مزلی الف « باتکلا بحاصل
 رجح نبا ظفاحلل نازیلا ناسل يف تيأر مث امهریاغت رهاظلا نأل ؛ كلذك

 (۱۲/ب) ةخسنلا انبتک / : نابح نبا لاق ةعوضوم ةخسن سنآ نع « نامشع نب دواد

 . یهتنا حدقلا لیبس ىلع الإ بتکلا يف هرکذ لحي الو ديجلا دبع نب رامع نع
 ةخسنب سنآ نع ۰ يوارلا بيبح نب نافع نب دواد نع يوارلاف

 الب سنأ نع رامع امأو ىسوم نبا ال دیجلادبع نب رامع وه ةعوضوم
 سنأ نع رامع : هصن ام نازيملا ناسل يف رجح نبا ظفاحلا لاق دقف ةطساو

 . ىهتنا ايركز يبأ نبا نع ثدح رظن هيف يراخبلا لاق كلام نبا

 نع ينزلا رامع نابح نبا تاقث يفو : لاق مث نازیلا يف يبهذلا مالك يأ
 رامع نأ رهظف رجح نبا مالك ىهتنا اذه هلعلف ليوطلا ديمح هنعو « سنأ

 نبا ىلع مكحلا هنم مزلي ىتح رساي نبا يف ارصحنم سيل سنأ نع يوارلا
 هيف لاق يذلا وه ىسوم نبا نوكي نأ زاجف باذكلا رساي نبا هنأب ىسوم

 هثيدح جرخي نم ينزملا وه نوكي نأ ةغيصلا هذه ىضتقمو رظن هيف يراخبلا
 ىلع نابح نبا هقثو يذلا ينزلا وه نوكي نأ رجح نبا زوج اذبلو رابتعالل
 ةاكشم باتك يف اضيأ ثيدحلا اذه ىور دق هرس سدق نيدلا ييحم خيشلا نأ

 يشنايلا ديجلا دبع نب رمع صفح يبأ ةياور نم ىرخأ قيرط نم راونألا
 فرعي ال نم دنسلا يف نكلو دواد الو رامع اهيف سيل اهبيطخو ةكم ليزن

 هنكل دنسلا اذه الإ هل نكي مل نإ افيعض ثيدحلا نوكي نأ اذه نم مزاللاو

 يتلا تالسلسملا نم ءيش يف دنسلا اذه يف هل ركذ ال رساي نب رامع نأ نيبت



 ) 2 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

(۱۲٥/( 

 يدنسلا مامالل

 قرطلا ددعت ذئنيح ررقتیف هريغ يكمربلا یسوم نبا نأ رهاظلاو اهیلع انفقو
 هب ارضأو يبرعلا نبا نع تبث دق ثيدحلا اذه نأب مالک اذه دعب قاس مث

 ةلصتم ةلمسبلا ةءارق درجت ىلع بترم لضفلا اذه نكل فشكلا قيرط نم
 سلاجا ةمتاخ يف ةحتافلا ةءارق يف ةدئاف ركذ مث دحاو سفنب باتكلا ةحتافب

 ةمالعلا يديس هب ينربخأ ال كلذو ريخلا يف بغار لكل اهيلع ةبظاوملا يغبني

 نع « لدهألا لوبقم رمع نب يبحي نب ناميلس ديسلا نب نمحرلا دبع ديسلا
 نب يبحي ديسلا نع « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا نع « هيأ

 نع « لدهألا حاطبلا يلع نب ركب يبأ ديسلا نع ۰ لدهألا لوبقم رمع
 لدهألا نيسح نب رهاطلا ديسلا نع ؛ لدهألا حاطبلا دمحم نب فسوي ديسلا

 يرش مالسلا دبع نب دمحم نيالا لامج لدعلا يضاقلا ينربخأ : لاق

 لاق ةقث حلاص لجر وهو شيقم هللا دبع نب دمحم هيقفلا ينربخأ : لاق

 اأو ةباش ةأرما تجوزت : لاق خاص ةقث وهو بعبع نب دمحأ هيقفلا ينربخأ
 يتبحصل اهنطابب ةهراك يهو ينودقتعيو ينوبحي اهلهأ ناكو نسلا يف ريبك

 اهيلع تلخد ةأرما نأ قفتاف اهلهأ لجأل دولا ةرهظمو يربك ثيح نم

 اهتبتك ةملكب تملكت املك تناكف رعشت ال يهو اهعمسأ انأو اهيلع تكشف

 يربصا : يتجوز اهل تلاقف جرخت نأ تدارأ ةأرملا نأ مث ۰ يدنع ةقرو يف

 تبتكف ةحتافلا ةأرملاو يه تأرقف هباحصأو هيقفلا لعفي امك ةحتافلا أرقن یتح

 نأ تدرآو اهوهركت ال مهل تلقو اهتاوخأل تركذ ينإ مث اهتءارق اضیآ

 تلقف اهنم ردص ام عيمج / تركنأف اهيلع اوبضغو كلذ اوهركف اهقرافأ

 يف دجأ ملف اهمالك مهيرأل ةقرولاب تئج مث ةقرو يف اهمالك تبتك دق مبل
 ينربخأ ام اذه مالسلا دبع نب نيدلا لامج يضاقلا لاق ةحتافلا ىوس ةقرولا

 مايأ فيطع دمحم نب يلع هيقفلا ي ينربخأ دقلو شيعي نب نيدلا لامج هب

 ايدانم نأو تماق ةمايقلا نأ مونلا يف ىأر ةقث الجر نأ ديبز ىلإ انيلإ لصو

 ؟ ةلزنملا هذه اوطعأ مب يدانملل ليقف ةنجلا اولخدا اوموق نميلا لهأ اي يداني



 دباعهامحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالت

 انلخد ذإ انك انآ كلذب يل هرابخ| ببس ناکو باتکلا ةحتاف مهتءارقل : لاقف

 لهأ نم هيلع لخد نم لك اذكو ةحتافلا ةءارق هنم انبلط جورخلا اندرآو هيلع

 لاقو لدهألا نيسحلا نب رهاط ديسلا لاق ةدعاقلا هذه لجأ نم تبجعف ديبز

 شيعي نب دمحم نيدلا لامج مدقتملا ربخلاب ينهفاش دقو عبيدلا نبا انخيش

 نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس : اتلاق ةحتافلا تأرق نأ دعب امهنأ دازو

 نيح ةقرولا يف دجي مل هنأو نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نیلسرلا ىلع مالسو

 ال هل تلقو اهيخأل اهتركذ : هيقفلا يل لاقو نآرقلا ىوس انیش اهحتف

 ۰ ىهتنا عمجلا ىلع الو دارفإلا ىلع اههركت
 : [ قحلا هنأ وار لك لوقب لسلسملا ]4

 هّللاو : ن يراصنألا دارم دمحم نب نيسح دمحم خيشلا يمع ينربخأ

 ينربخأ : لاقو « قحلا هنإ هللاو : لاقو يدلاو ينربخأ : لاقو « قحلا هنإ

 عين لاقو « قحلا هنا هاو : لاقو يدنسلا مشاه دمحم خیشلا
 خیشلا ينربخآ : لاقو « قحلا هنإ هللاو : لاقو يفنحلا ةكم يتفم رداقلا دبع

 خیشلا ينربخآ : لاقو « قحلا هنا هللاو : لاقو يرصبلا ملاس نب هللا دبع

 دمحآ ينربخآ : لاقو « قحلا هنإ هللاو : لاقو یلبابلا نیدلا ءالع نب دمحم

 نب فسوی دیسلا ينربخآ : لاقو « قحلا هنا هللاو : لاقو یبلشلا دمحم نبا

 نيدلا ناهرب ينربخآ : لاقو « قحلا هنإ هللاو : لاقو ينويمرألا هللا دبع
 : لاقو « قحلا هنإ هللاو : لاقو يدنشقلقلا دمحأ نب يلع نب ميهاربإ

 يضاقلا ينربخأ : لاقو « قحا هنإ هللاو : لاقو رجح نبا ظفاحا ينربخأ

 ةيلعف وأ ةيلوق ةدابع لكو « هيلع هيبنتلا وأ هركذ مدع ىلوألا ناك . فلؤملا هدرويس ام اهلاثمأو هذه ()

 سيل المع لمع نمف ةلالضو ةعدب يهف اهب رمأي ملو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهدبعتي مل
 قبط هلكاشلا هذه ىلع وه ام دريس ام لكو هبحاص ىلع دودرم وهف ةنسلاو باتكلا نم ليلد هيلع

 يف لصألا نأ وأ « ًاباوص ًاصلاخ نوكي نأ : لمعلا يف دبال - : ةدعاقلا هذه - ئراقلا اهيأ -

 . يدابلا هللاو . فيقوتلا تادابعلا



 يدنسلا مامإلل

 : لاقو « قحلا هنإ هّلاو : لاقو يزاريشلا بوقعي نب دمحم نیدلا دجم

 « قحلا هن هللاو : لاقو يقرافلا مساقلا يبأ نب دمحم هللا دبع وبآ ينربخآ

 هللاو : لاقو يقارعلا نيسحلا نب دمحأ نب يلع نسحلا وبأ ينربخأ : لاقو
 : لاقو ينادمهلا نسحلا يبأ نب رفعج لضفلا وبأ ينربخأ : لاقو « قحلا هنإ
 نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم وبأ ىضاقلا ينربخأ : لاقو « قحلا هنإ هللاو

 ٠ لاقو ؛ هل ءاش نإ قدا هنإ هاو : لاو يجابيدلا نماییم نب
 : لاقو قحلا هنإ هللاو : لاقو فرشملا نب يلع نسحلا وبأ ينربخأ
 لو اتو بارضلا يناسعلا ليعامسإ نب نيسحلا نیا دبع مساقلاوبأ
 نب رمع وبأ ينربخأ : لاقو « قحلا هنأ : لاق يبأ ينربخأ : لاقو « قحلا هنإ
 دج وبأ ينربخآ : لاقو « قحلا هنإ هللاو : لاقو يملسلا نسحلا زيزعلا دبع
 « قحلا هنإ لاو : لاقو يناهبصألا ةدعسم نب فسوي نب دمحم نب فسوي

 ينادمحلا ناوفص نب يلع نب نيسحلا نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ينربخأ : لاقو
 نب دمحم نب قاحسإ بوقعي وبأ ينربخأ : لاقو « قحلا هنإ هللاو : لاقو

 نب دمحم ينربخأ : لاقو « قحلا هنإ هللاو : لاقو ةورف يبأ نب ليعامسإ
 ينربخ : لاقو « قحلا هنإ هّلاو : لاقو ميهاربإ نب رفعج نب ليعامسإ

 ها لاقو يمزمزلا يقرزلا ملسأ نب ملس نب هللادبع (۱۲۵/ب)

 امهنم دحاو لك لاقو يربقملا ديعس يبأ نب ديعسو ةملس نب يقب ينربخأ

 : لاقو « قحلا هنإ هللاو : لاقو ةريرهوبأ ينربخأ : لاقو « قحلا هنإ هللاو
 لجر ىنثدح ام : لاقو « قحلا هنإ هللاو : لاقو بلاط يبأ نب يلع ينربخأ
 هعمس دقل يل مسقي نأ هتلأس الإ - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - هللا يبن نع

 - هنع هللا يضر - ركب وبأ الإ - ملسو هيلع ىلاعت هللا یلص - هللا لوسر نم
 ينثدحف - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - هللا لوسر ىلع بذكي ال ناك هنإف
 ام » : لاق - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - هللا لوسر نأ قدصو ركب وبآ

 نيتعكر ىلص مث ءوضولا نسحأو أضوتف هايإ هركذ دنع ماقف ابنذ دبع ركذ



 ۲ دباع دمحم ديزاسأ نم هراشلا رصح تبت( 1 (

 يدنسلا مامإلل

 دقو « نوقطنت مكنأ ام لثم قحلا هنإ هللاو ركب وبأ لاق هبنذ ىلاعت هللا رفغ الإ
 اثيدح هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ ةعبرألا ننسلا باحصأ جرخآ

 مث هءوضو نسحيو أضوتيف ابنذ بنذی لجر نم ام » ظفلب ینعلا يف هل ابراقم
 . حیحص نسح يذمرتلا لاقو « هل رفغ الإ هللا رفغتسیو نیتعکر يلصي

 : [ هللاو وار لک لوقب لسلسلا ] - ۵

 هنس نب دمحم خیشلا ينثدح هللاو : لاقو « ينالفلا اص خیشلا ينثدح

 : لاقو « هللاو : لاقو < فیرشلا يالوم ينثدح : لاقو « هّلاو : لاقو

 « يلمرلا دمحم سمشلا ينث هّلاو : لاقو ‹ يروهجالا يلع خیشلا ينث

 نبا ظفاحلا ینث هللاو : لاقو « يراصنلا ایرکز يضاقلا ينث هللاو : لاقو

 ينث هللاو تلاقو « اجنلا نبا ةنبا ةمطاف ينث هللاو : لاقو « ينالقسعلا رجح
 ینث هللاو : لاقو ‹ ىلع نب رفعج ىنث هّلاو : لاقو « ةزمح نب نامیلس

 وبآ ىنث هللاو : لاقو < ىناهبصألا دمحأ نب دمحم نب دمحأ رهاط وبأ ظفاحلا

 وبأ يضاقلا ينث هللاو : لاقو « يناحيرلا ناكسع نب دمحأ نب يلع نسحلا
 نب دمحأ نب ىلع نسحلا وبأ ىنث هللاو : لاقو « ىبعشلا ىلع نب دمحم

 : لاقو < ظفاحلا دمحأ نب دمحم ركب وبأ ينث هللاو : لاقو ۱ دمحم نب نسحلا

 ةشاكع نب دمحم ينث هللاو : لاقو « يثراحلا نسحلا نب دمحم ينث هللاو

 « قزارلادبع ىنث هللاو : لاقو « ثراحلا ىنث هللاو : لاقو « ىنامركلا

 ۱ یباحصلا وه بعك نب هللا دبع ىنث هللاو : لاقو « رمعم ينث هللاو : لاقو

 بلاط يبا نب يلع ينث هللاو : لاقو « سابع نب هللا دبع ينث هللاو : لاقو
 - دمحم يبيبح نم تعمس هللاو : لاقو < قيدصلا ركب وبأ ينث هللاو : لاقو

 : لاقو < ليربج نم هلاو تعمس : لاق - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ىلاعتو كرابت برلا نم هللاو تعمس : لاقو « ليئاكيم نم هللاو تعمس

 هرشو هریخ ردقلاب نمی ملو يب نمآ نمف انآ الإ هلإ ال هللا انآ ) لوقي

 ينالفلا حلاص خیشلا انخیش لاق ( ابر هل تسلف يريغ ابر سمتلیلف

 . مالک نم ولخ ال هلسلسمو



 ۱ 7 ( دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ فلحو وار لك لوقب لسلسملا ]1-7

 ينث : لاق فلحو يراصنألا دارم دمحم نب نيسح دمحم خيشلا يمع ينآ

 خيشلا ينث : لاق فلحو يدنسلا مشاه دمحم خيشلا ينث : لاق فلحو يبأ

 دمحم نب دمحأ خيشلا ينث : لاق فلحو ةكم يتفم يفنحلا رداقلا دبع

 يكملا ريشقاب ديعس خيشلا نب هللا دبع خيشلا ينث : لاق فلحو يلخنلا

 يرصبلا ينيسحلا ميحرلا دبع ديسلا نب رمع ديسلا ينث : لاق فلحو
 ينث : لاق فلحو يلمرلا ةزمح نب دمحأ نب دمحم ينث : لاق فلحو

 ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا ينث : لاق فلحو يراصنلا ايركز يضاقلا

 يط نب سابعلا وبأ ينث : لاق فلحو يركبلا هللا دبع وبأ ينث : لاق فلحو

 نب نسحاوبآ ينث : لاق فلحو ميركلادبع / نب حتفلاوبأ ينث : لاق فلحو (۱۲۱/])

 : لاق فلحو يناورحلا دمحم نب دمحأ رهاط وبأ ينث : لاق فلحو لضفلا

 فيرشلا ينث : لاق فلحو نوميم نب يلع نب دمحم مئانغلاوبأ ينث

 ينث : لاق فلحو ينيسحلا نمحرلا دبع نب يلع نب دمحم هللادبعوبأ
 نب رامع رذ وبآ ينث : لاق فلحو يماطسبلا دمحم نب ميهاربإ قاحسإوبأ
 فلخ نب نمؤملا دبع ىلعي وبأ ينث : لاق فلحو يدادغبلا دلخم نب دمحم

 دلاخ نب ةبده انآ فلحو ةكمب يلع وبأ نايفس نب نسحلا ينث : لاق فلحو

 فلحو هنع ىلاعت هللا يضر كلام نب سنأ ينث فلحو ةداتق انأ فلحو

 لهأل يتعافش » : - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - هللا لوسر لاق : لاق

 امك ةهبش الب حيحص نتلا بيطلا نب دمحم خيشلا لاق « يتمأ نم رئابكلا

 . هوفعضف لسلستلا امأو ‹ هب اوحرص

 : [ يانذأ تمص وار لك لوقب لسلسملا ] - ۷

 انأ ركب يبآ نب دمحأ نع « رجح نبا ظفاحلا ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأ

 دادحلا يلع وبآ انآ يفلسلا رهاط وبآ انأ يلع نب رفعج انأ ةزمح نب ناميلس

 يعازخلا دمحم نب رفعج نب لضفلا حتفلا وبأ يضاقلا انأ نامسلا دعس وبآ انآ

 هللا ديبع نب دمحأ نب دمحم یلعیوبآ ان رابحلا دبع نب قاحسإ بوقعي ابأ انآ
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 نب ةملس ينأ يندلا ىسوم نب بوقعي ان ييحي نب دمحم رفعج وبآ ان يملسلا

 هللا یضر كلام نب سنآ نع « دمحم ىبأ نب دشار هدلاو نع « ىبابحلا دشار
 نم » : - ملسو هيلع ىلاعت هللا یلص - هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت

 هل ىلاعت هللا بتك تبسلاو ةعمجلاو سيمخلا مارح رهش نم مايأ ةثالث ماص
 لوسر نم تعمس نكأ مل نإ يانذآ تمص سنأ لاق « ةنس ةئامعست ةدابع
 نإ يانذآ تمص : دشار لاق اذه لوقي - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - هللا

 تعمس نكأ مل نإ يانذأ تمص : تملس لاق اذه لاق اسنأ تعمس نكأ مل

 هدئاوف يف يزارلا مامت هاور دقو ةاورلا نم دحاو لك اذكهو اذه لوقي دشار

 نساحا وبأ يضاقلاو بجر لضف يف لالخلاو هتالسلسم يف ينانكلا هنعو

 مساقلا يبأك مهريغو لئاضفلا يف يقهيبلاو باوثلا يف خيشلا وبأو ينايورلا

 ميدقتب ةئامعست ظفلب مهلكو ةيهانتملا للعلا يف يزوجلا نباو ركاسع نبا

 نب دمحأ نب يلعو طسوألا يف يناربطلا هاورو ةلمهملا نيسلا ىلع ةيناقوفلا

 مث هقرط بلاغ يواخسلا دروأ دقو ةنس نيتس ظفلب صفح وبأو راطعلا

 . ليهاجملا نم دحاو ريغ هيف ًالسلستو انتم لطاب وهف ةلمجلابو : لاق

 : [ يانيع تيمعو يانذأ تمص وار لك لوقب لسلسلا ] - ۸

 يالوم نع « هنس نب دمحم نع « ينالفلا اص خیشلا نع هیورآ

 ‹ يلمرلا دمحم نب دمحأ باهشلا نع « يدايزلا يلع رونلا نع ۰ فيرشلا

 تیمعو يانذآ تمص : لاق يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم سمشلا نع

 يانذآ تمص : لوقی يلع نب لضفلا وبآ انخیش تعمس نكأ مل نإ يانيع

 يانذأ تمص : لوقي رکس نب هللا دبع ابآ تعمس نکآ مل نإ يانيع تیمعو

 يانذأ تمص : لوقي يط نب سابعلا ابأ تعمس نكأ مل نإ يانيع تيمعو

 مل نإ كلذك : لوقي ىسيعلا حتفلا وبأ تعمس نكأ مل نإ يانيع تيمعو

 يجابيدلا ينامثعلا نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم وبأ يضاقلا تعمس نكأ

 كلذك يتسبلا يمخللا رذنملا نب ميهاربإ قاحسإ ابأ تعمس كلذك : لوقي
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 ابآ تعمس كلذك يراخبلا زیزعلا دبع نب يلع نب دمحم ركب ابآ تعمس

 لضف نب دمحم نسحلا ابأ / تعمس كلذك ىفسنلا ىلع نب دمحم اضرلا (۱۲۱/ب)

 دمحأ حلاص ابأ تعمس كلذك يدادغبلا بيطخلا تعمس كلذك يناجرسلا
 نب نيسحلا نب دمحم نمحرلا دبع ابأ تعمس كلذك نذؤملا كلملا دبع نبا

 ابأ تعمس كلذك يفوصلا نيسحلا نب هللا دبع تعمس كلذك يملسلا ىسوم

 رشب نب دمحم نب رفظم نب دمحم تعمس كلذك يعيبرلا ديز نب ملاس نوميم
 ظفاحلا دعس نب رذنملا نب دمحم هنظأ دادغب ىلمتسم دمحم تعمس كلذك

 تعمس كلذك يرفاعلا نافع نبا وه يفوكلا يلع نب نسحلا تعمس كلذك
 شمعألا تعمس كلذك يروثلا نايفس تعمس كلذك ريمن نب هللا دبع

 : لوقي هللا دبع نب رباج تعمس كلذك یکلا نايفس ابآ تعمس كلذك

 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر عمسأ نكأ مل نإ يانيع تيمعو يانذأ تمص

 تلق « رانلا نم هدعقم ًاوبتیلف ادمعتم يلع بذك نم » : لوقي - ملسو

 حرص لسلستلاو رتاوتم هنأ كش الو ةباحصلا نم نيعبس نم رثكأ هاور نتملا

 يبرعلا نب ركب وبأ ظفاحلا يضاقلا هلسلسو هوفعض نورخآلاو هنالطبب موق

 فيرشلا اتمصف الإو نيتاه يانذأب تعمسو اتيمعف الإو ينيعب تيأر : لاق

 نيتاه يانذأب تعمسو اتيمعف الإو نيتاه ینیعب تيأر : لوقي ةلودلا بيسن

 نيسحلا يبأ نع « ظفاحلا ينانكلا دمحأ نب زيزعلا دبع دمحم ابأ اتمصف الإو
 يروسايدنجلا حون نب دمحم نسحلا يبأ نع « نارشب نب رفظملا نع « يطلملا
 اتيمعف الإو نيتاه ينيعب تيأر : لوقي مهلك هب نافع نب يلع نب نيسحلا نع

 مصأ لوقب سودرفلا دنسم يف هلسلسو اتمصف الإو نيتاه يانذأب تعمسو

 بارطضا نع « ولخي ال لسلستلاف ةلمجلابو تعمس نكأ مل نإ نيتاه هللا

 . باوصلاب ملعأ هاو
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 : [ نيتاه هللا مصأ وار لك لوقب لسلسملا ] ۹

 نب قلاخلا دبع خيشلا ان : لاق ماجبلا ناميلس نب دمحآ ديسلا نع هيورأ

 نسح نب ميهاربإ خيشلا نب رهاط دمحم خيشلا نع « يجاجزلا ركب يبأ
 نب دمحأ نب دمحم نع ۱ يشاشقلا دمحأ خیشلا نع ۰ هيبأ نع « يدركلا

 نع < ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا نع ۰ ایرکز يضاقلا نع ۰ يلمرلا ةزمح

 فسوی نب دمحم انآ يرزوتلا دمحم نب نامثع رخفلا نع « ركب يبأ نب دمحآ

 انأ يطانرغلا يراصنألا ةوارب نب ميهاربإ نب نسحلا نب دمحم انأ يدسم نبا

 كرابلا تعمس نكأ مل نإ نيتاه هللا مصأ : لاق يبرعلا نب ركب وبأ يضاقلا

 لالخلا دمحم ابأ تعمس نكأ مل نإ نيتاه هللا مصأ : لاق رابجلا دبع نبا

 هللا مصأ : لوقي نيهاش نبا تعمس نكأ مل نإ نيتاه هللا مصأ : لوقي

 نكأ مل نإ نيتاه هللا مصأ : لوقي ىسيع نب دمحأ تعمس نكأ مل نإ نيتاه

 دواد تعمس نكأ مل نإ نيتاه هللا مصأ : لوقي يصيصلا هللا دبع ابأ تعمس

 ديعس نب ثراولا دبع تعمس نكأ مل نإ نيتاه هللا مصأ : لوقي ذاعم نبا

 هللا مصأ : لوقي ديز نب يلع تعمس نكأ مل نإ نيتاه هللا مصأ : لوقي

 يل لاقف ادرب ءامسلا ترطم : لوقي كلام نب سنأ تعمس نكأ مل نإ نيتاه

 تلقف مئاص وهو هلكأي لعجف هتلوانف دربلا اذه نم ينلوان سنأ اي ةحلط وبأ

 وه اغناو بارش الو ماعطب سيل هنإ يخأ نبا اي : لاقف مئاص تنأو هلكأت

 - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر تيتأف اننوطب هب رهطن ءامسلا نم ةكرب

 نإ نيتاه هللا مصأ : سنأ لاق « كمع بدأ نم ذخ » : لاقف هل تركذف

 . - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نم تعمس نكأ مل

 (1717/1) ديز نب يلع الإ / هدانسإ يف سيلو رازبلاو ىلعي وبأ هجرخأ نتلا تلق
 افوقوم رازبلا هاورو حیحصلا لاجر رازبلا لاجر ةيقبو قثو دقو مالک هیفو
 . ًامظلا عطقب هنإ : لاقو « ههرکف بیسلا نب دیعسل كلذ ترکذف دازو
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 يدنسلا مام الت

 : [ تبذك ام ةاورلا نم لک لوقب لسلسلا ] -. ۰
 نع <« يراصنألا دارم دمحم نب نيسح دمحم خيشلا يمع نع هيورأ

 تايح دمحم خيشلا نع < يدنسلا قداص دمحم نب نسحلا يبأ خيشلا

 نيدلا ءالع نب دمحم نع < يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا نع « يدنسلا

 « يلمرلا دمحم نب دمحأ باهشلا نع ۰ ييحي نب يلع رونلا نع « يلبابلا
 ‹ يلع نب لضفلا يبأ نع « يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم سمشلا نع
 « يسبعلا حتفلا يبأ نع ۰ يط نب سابعلا يبأ نع ؛ ركس نب هللا دبع نع
 نع « يجابيدلا ينامثعلا نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم يبأ يضاقلا نع
 اس ان نسحلا هدلاو نع ؛ بارضلا نبزيزعلا دبع نع « فرا نب يلع
 مشاه نب ميهاربإو نوراه نب ىسوم ان لهس نب لضفملا نب ةبيتق وبأ وه
 ‹ ينايتخسلا بويأ ان يوافصلا ان يردحجلا دوعسم نب تلصلا ان : الاق

 - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نع ةريره يبأ نع « نيريس نب دمحم نع
 نوربكتملا نورابجلا ىنلخدي رانلا تلاقف رانلاو ةنجلا تمصتخا » : لاق

 تنأ رانلل ىلاعتو كرابت هللا لاق مهطقسو سانلا ءافعض ينلخدي ةنجلا تلاقو
 ءاشأ نم كب بيصأ ىتمحر تنأ ةنجلل لاقو ءاشأ نم كب بيصأ ىباذع

 ركذو ءاش نم ةنجلل هللا أشنأ ةمايقلا موي ناك اذإف اهؤلم امكنم ةدحاو لكلو
 يوزنيف همدق اهيف عضي ىتح ديزم نم له لوقتو رانلا يف نوقليف : لاق رانلا

 . « طق طق لوقتو ضعب ىلإ اهضعب

 دمحم نم هتعمس دقو سان هب بذكو ثيدحلا اذه ركذ امل بويأ لاق هبو

 هللا ىلص - هللا لوسر نم ةريره وبآ هعمسو ةريره يبأ نم دمحم هعمسو
 الو : تلصلا لاقو بويأ ىلع انأ تبذك الو : يوافصلا لاق - ملسو هيلع
 لاقو تلصلا ىلع انبذك الو : میهارباو ىسوم لاقو يوافصلا ىلع تبذك

 ةاورلا نم دحاو لك لاق اذكهو ميهاربإو ىسوم ىلع تبذك الو : ملس

 ةدع نم ناخيشلا هجرخأ دق نتملاو نوقثوم مهلك لسلسملا اذه لاجرو

 . قرط
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 يدنسلا مامإلل

 : [ يبيج يف وه اهف هتبتك ةاورلا نم لك لوقب لسلسملا ]- ۱
 لوبقم رمع نب ييحي نب ناميلس نب نمحرلا دبع ديسلا نع هيورأ

 دمحم نب دمحأ ديسلا نع « هيبأ نع « - ءءاقب ىلاعت هللا لاطأ - لدهألا

 نع « لدهألا لوبقم رمع نب ييحي ديسلا نع « لدهألا لوبقم فيرش

 حاطبلا دمحم نب فسوي ديسلا نع « لدهألا حاطبلا يلع نب ركب يبأ ديسلا

 نمحرلا دبع ظفاحلا نع « لدهألا نيسح نب رهاطلا ديسلا نع « لدهألا

 انأ : لاق يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم سمشلا نع « عبيدلا يلع نبا

 ةنبا میرم ةبتاكلاو يواضيبلا يلع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ناخيشلا

 نب هللادبعو اعامس يربطلا دمحأ نب دمحم بح ا انأ ةيناثلا تلاق نمحرلادبع

 نب هللا دبع ةداسلا وبأ انأ لوألا لاق اعامس نكي مل نإ انذإ يكملا ناميلس

 بحمل انأ : لاق يربطلا قاحسإ وبأ ىضرلا انأ يكملاو وه لاق يعفايلا دعسأ

 أ : لاق يربطلا ركب نب يلع نسحلاوبأ يقتلا انأ يربطلا هللادبع نب دمحأ

 فاما نأ يقفل يصل يب نب ب ليعامسإ نب دمحم هلادبعوبآ يقتلا

 (۱۲۷/ب) مامإلا انأ ىلعأ وهو لوألا يخيش لاق يسدقلا لضفملا نب / يلع نسحلاوبأ

 رمع نب نمحرلا دبع ايلاع اضيأ يلإ بتكو يدابأ زوريفلا رهاطلاوبأ دجملا

 رفعج انأ يقارعلا دمحأ نب يلع انأ يقرافلا مساقلا يبأ نب دمحم انأ : الاق

 انث يجابيدلا نمحرلا دبع نب هللا دبع وبأ فيرشلا انأ : الاق يلع نبا

 رصن حتفلاوبآ ان يردنكسلا ناميلس نب ةقدص نب نيسحلا نب دمحم هللادبعوبأ

 نب يلع نسحلاوبأ ان ةيردنكسا انيلع مدق يشاشلا مساقلا نب نسحلا نبا

 رخص نب يلع نب دمحم نسحلا وبأ يضاقلا ان يعفاشلا يلوقاعلا ميهاربإ

 روصنم نب دمحأ ان يوربلا بوقعي نب دمحم نب دمحأ ضایع وبأ ان يدزألا

 يخلبلا دمحأ نب نسحلا نب يلع نسحلا وبأ ان لدعلا ظفاحلا دمحم نبا

 ان اقودص ناكو - ملسو هيلع یلاعت هللا یلص - لوسرلا ةنيدمب ناطقلا
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 يدنسلا مامإلل

 نوراه نب دمحم ان يخلبلا بستحملا نب دمحم نب دمحأ نب يلع نسحاوبآ

 امل : لاق عيبرلا نع « لهس نب ىسوم ان ينزالا ييحي نب دمحم ان يمشابلا

 : لاق دمحم نب رفعج ىلإ ثعبا عيبر اي يل لاق رفعج يبأل ةفالخلا توتسا

 مث لعفأ ينأ هتمهوأو لعفت نأ ديرت ةيلب يأ : تلقف هيدي نيب نم تمقف

 هب ينيتأتل هللاوف دمحم نب رفعج يل ثعبا كل لقأ ملأ : لاقف ةعاس دعب هتيتأ

 نينمؤملا ريمأ بجأ هللا دبع ابأ : تلقف هيلإ تبهذف : لاق ةلتق رش هنلتقألو

 هيلع دري ملف ملسف لخد مث هيتفش كرحف ماق بابلا نم انوند املف يعم ماقف
 ترثكو تبلأ يذلا تنأ رفعج اي : لاقف هسأر عفر مث هسلجي ملف فقوو

 - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - يبنلا نأ هدج نع « هيبأ نع « يبأ ينثدحو

 هيبأ نع « يبأ ينثدح رفعج لاقف « هب فرعي ءاول رداغلل بصني » : لاق

 موي دانم يداني » : لاق - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص - يبنلا نأ هدج نع

 هدابع نم موقي الف هللا ىلع هرجأ ناك نم مقيلف الإ شرعلا نانطب نم ةمايقلا
 دبع ابآ سلجا هل لاقف نالو هب ام نكس ىتح لوقي لاز امف « نولضفتلا الإ

 نم رطقت ةيلاغلاو هيدي نيب هفاذف ةيلاغ نهدمب اعد مث هللا دبع ابآ عفترا هلا

 اي يل لاقو هللا ظفح يف هللا دبع ابآ فرصنا : لاق مث نينمؤملا ريمأ عباصأ نيب

 كل يتبحم ملعت هللا دبع ابأ : تلقف اهفعضأو هتزئاج هللا دبع ابأ عبتا عيبر

 هيلع ىلاعت هللا ىلص - یبنلا نأ هدج نع هيبأ نع ىبأ ىنثدح انم تنأ لاق

 مل ام تدهش هللا دبع ابآ : تلقف « مهنم موقلا ىلوم » : لاق - ملسو
 كلوخد دنع كيتفش كرحت كتيأرو تلخد دقو عمست مل ام تعمسو دهشت

 مأ هيلإ كلوخد دنع هتظفحو ءاعد : هل تلقف هب وعدأ تنك ءاعد : لاق هيلإ

 هدج نع « هيبأ نع ۰ يبأ ينثدح لب : لاق نيرهاطلا كئابآ نع هرثأت ءىش

 ناكو ءاعدلا اذهب اعد رمأ هبزح اذإ ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نأ
 . جرفلا ءاعد لوقي



 دیاعهدمجم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : جرفلا ءاعد بلطم

 ماري ال يذلا كفنكب ينفتكاو مانت ال يتلا كنيعب ينسرحا مهللا

 يلع اهب تمعنأ ةمعن نم مكف يئاجرو يتقث تنأ يلع كتردقب ينمحراو

 لق نم ايف يربص اهب كل لق اهب ينتيلتبا ةيلب نم مكو يركش اهب كل لق

 ايو ينلذخي ملف يربص هئالب دنع لق نم ايو ينمرحي ملف يركش هتمعن دنع

 (۱۲۸/) لآ ىلعو دمحم ىلع يلصت نأ كلأسأ ينحضفي ملف / اياطخلا ىلع ينآر نم

 مهللا دیجم ديمح كنإ ميهاربإ ىلع تمحرتو تكرابو تيلص امك دمحم

 الو هنع تبغ اميف ينظفحاو ىوقتلاب يترخآ ىلعو يايندب ينيد ىلع يننعأ

 به ةرفخملا هصقنت الو بونذلا هرضت ال نم اي ترضح اميف يسفن ىلإ ينلكت

 اربصو ابيرق اجرف كلأسأ يبلإ اي كصقني ال ام يل رفغاو كرضي ال ام يل

 كلأسأو ةيفاعلا ىلع ركشلا كلأسأو ةيلب لك نم ةيفاعلا كلأسأو ًاليمج

 يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو سانلا نع ىنغلا كلأسأو ةيفاعلا ماود

 : ىسوم لاق يبيج يف وه اهو رفعج نم هتبتكف : عيبرلا لاق « ميظعلا

 وه اهو ىسوم نم هتبتكف : يبحي نبا لاق يبيج يف وه اهو عيبرلا نم هتبتكف

 لاق يبيج يف وه اهو ييجي نبا نم هتبتكف : نوراه نبا لاق يبيج يف

 نسحلا وبأ لاق يبيج يف وه اهف نوراه نبا نم هتبتكف : بستحملا نسحلاوبأ

 نب دمحأ لاق يبيج يف وه اهو بستحم ا نسحلا يبأ نم هتبتكف : ناطقلا

 : ضايع وبأ لاق يبيج يف وه اهو ناطقلا نسحلا يبأ نم هتبتكف : روصنم

 يبأ نم هتبتكف : رخص وبأ لاق يبيج يف وه اهو روصنم نب دمحأ نم هتبتكف

 ينوه اهف رخص نبا نم هتبتكف : يلوقاعلا لاق يبيج يف وه اهف ضايع

 ةقدص نبا لاق يبيج يف وه اهف يلوقاعلا نم هتبتكف : يشاشلا لاق يبيج

 نم هتبتكف : يجابيدلا لاق يبيج يف وه اهف يشاشلا نم هتبتكف : يردنكسلا

 نب يلعو يلع نب رفعج نم دحاو لك لاق يبيج يف وه اهف ةقدص نبا



 3 سس دباع دمحم دیئاس نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 دمحأ نب يلع لاق يبيج يف وه اهف يجابيدلا نم هتبتکف يسدقلا لضفلا

 يقارعلا نم هتبتکف : يقرافلا لاق يبيج يف وه اهو رفعج نم هتبتکف يقارعلا
 نم هتبتکف رمع دبع نب نمحرلا دبعو دجا نم لك لاق يبيج يف وهاهو
 يبيج يف وه اهو دجا نم هتبتکف : يواضيبلا لاق يبيج يف وه اهو يقرافلا

 يقتلا لاق يبيج يف وه اهو لضفلا نبا نم هتبتکف : فيصلا يبآ نبا لاقو
 : يربطلا بحا لاق يبيج يف وه اهو فيصلا يبآ نبا نم هتبتکف : يربطلا

 يف وه اهو بحا نم هتبتکف : يضرلا لاق يبيج يف وه اهو يقتلا نم هتبتکف
 لاق يبيج يف وه اهو يضرلا نم هتبتکف : يكمل او يعفايلا نم لك لاقو يبيج
 نم هتبتکف : میرم تلاقو يبيج يف وه اهف يعفايلا نم هتبتکف يربطلا بحملا
 نم لک نم هتبتکف : يواخسلا ظفاحلا لاق يبيج يف وه اهف يربطلا بحا

 : عبيدلا نب نمحرلا دبع ظفاحلا لاق يبيج يف وه اهف میرمو يواضيبلا
 : رهاطلا ديسلا ظفاحلا لاق يبيج يف وه اهف يواخسلا انخيش نم هتبتكف

 : دمحم نب فسوي ديسلا لاقو يبيج يف وه اهف عبيدلا نبا ظفاحلا نع هتبتكف

 : يلع نب ركب وبآ ديسلا لاق يبيج يف وه اهو رهاطلا ديسلا نم هتبتكف

 هتبتكف : رمع نب ييحي ديسلا لاق يبيج يف وه اهو فسوي ديسلا نم هتبتكف
 : فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا لاق يبيج يف وه اهو ركب يبأ ديسلا نم

 هتبتكف : ناميلس ديسلا لاق يبيج يف وه اهو رمع نب يبحي ديسلا نم هتبتكف
 ىلاعت هللا لاطأ - انخيش / لاق یبیج يف وه اهو دمحم نب دمحأ ديسلا نمآ(۱۲۸/ب)

 دمحأ نب دباع دمحم ريقحلا لاقو يبيج يف ناكو يدلاو نم هتبتكو - : هءاقب
 ناميلس نب نمحرلا دبع ديسلا انخيش نم هتبتكف : يدنسلا يراصنألا يلع

 سودرفلا يف ثيدحلا اذه يمليدلا جرخأ دقو هب ينزاجأو هتدم يف هللا حسف

 ... مانت ال يتلا كنيعب ينسرحا مهللا لقف رمأ كيزح اذإ يلع اي » ظفلب

 . اضيأ ةدشلا دعب جرفلا يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ دقو « « خلإ



 "ل لحم ديئاما نم دراشلارصح سس( 7 (

 يدنسلا مامإلل

 : [ هبلاغ يف فارشألاب لسلسملا ] - ۲

ب نمحرلا دبع ديسلا هب ينربخأ
 ر ورا اتسم ن

زل ناب دمح نب هللا دبع تدل يضرفل يرقلا خبشلا
 : لاق يجاج

رشع شال هيلع ةءارق يزارخلا بح
 تسو فلأ ةنس نابعش هش نة ة

فيرشلا انأ : لاق ةبلح ةدلبب نيتسو
هعامسب ةزاجإو ةءارق اقنع نب دمحم 

 نم 

ثيمر نب دمحأ ةحتف يبأ نيدلا باهش هدلاو ظفل
 يوانهلا ينيسحلا يلع نب ه

 نيسحلاوبأ نيدلا رون يدلاو ان يوسوملا
 ان يوسوملا اقنع نب يضترملا يلع

ع نب دمحم میرم وبأ نيدلا نیز يدلاو
يدلا زع يدلاو ان يوسولا ةزمح اقن

 ن

 يوسولا نعاطم نب رايطلا ةزمح 00
قنع وبأ نيدلا دجم يدلاو ان

 ا

نهما ينيسحلا قاسع يبأ نع يوسوملا نعاطم یس
 ن ما يدلاو ان يوا

 ع نب تدل خف كاس
 كل

 ل

 را خيش انآ + لاق دير ايي وب يا او

داق يح نب سيال نيز مارا انآ : لاق يدركلا
 يكملا ينسحلا ا يريطلا 

رداقلا دبع نيدلا ييحم هدلاو نم ةزاجإ
 هدج نع <« يربطلا يبحي نب دمحم نب 

لا نيدلا بحت دمحم نب مركم نبا يمي
 نب رش الا نيالا يضر دمحم نبريخأ

مإلا هيأ مع نع . ريخألا بحلا هدج نع
 بأ نع « دمحم نميلا بأ ما

طلا يتيسغا سراف نب يلع نب ركب يبأ نب ميهاربإ نب دمحم نب رکب ىبأ
 يرب



 ) 5 سس دباع دمحم دیئاسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 يمرح يبأ نب نمحرلا دبع مساقلا وبآ قودصلا هقثلا هبانآ : لاق يکلا

 وبآ نیدلا رخف بلحب ةداسلا ةيقب فیرشلا دیسلا انآ فیرشلا مرحلا يف يکلا

 يلع نب دمحم نيدلا جارس مامالا انآ ينيسحلا رفعج نب دمحم نب دمحآ رفعج

 « ينيسحلا صلاخلا دمحم نيدلا ءاهب اذكو وه هتياورب يراصنألا رساي نبا

 نب نسحلا نب يلع نب نسحلا دمحم يبأ خلبب ةداسلا ةيقب لضافلا ديسلا نع

 نيسحلا نب نيدباعلا نيز يلع نب رغصألا نيسحلا نب جرعألا هللا دبع نبا

 نم يراصنألل اعامس - هنع يضرو ههجو ىلاعت هللا مرك - يلع نب طبسلا

 ةنس نسحلا بلاط ىبأ نب ىلع نسحلا وبأ يدلاو ىنث : لاق ۵۳۷ ةنس هظفل
 ىنث : لاق 475 ةنس بيقنلا نسحلا بلاط وبأ يدلاو ينث : لاق ۲
 دمحم وبأ يدلاو ينث يلع مساقلا وبأ يدلاو ينث دمحم نب هللا ديبع يدلاو

 ةفئاطلا هذه نم خلب لخد نم لوأ وهو نيسحلا يدلاو ينث : لاق نسحلا

 هيلع ىلاعت هللا یلص - هللا لوسر لاق /:لاق -هنع هللا يضر - بلاط (0)

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق دنسلا اذهبو «ةعدخ برحلا » - ملسو

 : لاق هبو « ملسملا ةآرم ملسملا » : لاق هبو« ةنياعملاك ربا سيل »

 : لاق هبو « هلعافك ريخلا ىلع لادلا » : لاق هبو « نمتؤم راشتسملا»

 قشب ولو رانلا اوقتا « : لاق هبو « نامتكلاب جئاوحلا ىلع اونيعتسا »
 ءايحلا » : لاق هبو « رفاكلا ةنجو نمؤملا نجس ايندلا » : لاق هبو « ةرمت

 لحي ال » : لاق هبو « فكلا ذخأك نمؤملا ةدع »۰ لاق هبو « ريخ هلك

 « انشغ نم انم سيل » : لاق هبو « مايأ ةثالث قوف هاخآ رجهي نأ نمؤملل

 يف عجارلا » : لاق هبو « ىبلأو رثك ام ريخ ىفكو لق ام » : لاق هبو



 دهام دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح سس( 77 (

 يدنسلا مامإلل

 : لاق هبو « قطنملاب لكوم البلا » : لاق هبو « هئيق يف عجارلاك هتبه

 : لاق هبو « سفنلا ىنغ ىنغلا » : لاق هبو « طشملا نانسأك سانلا »

 نايبلا نم نإو ةمكحل رعشلا نم نإ » : لاق هبو « هريغب ظعو نم ديعسلا »

 نم عم ءرملا » : لاق هبو « كلملل ىقبأ كولملا وفع » : لاق هبو « ارحسل

 دلولا » : لاق هبو « هردق فرع ؤرما كله ام » : لاق هبو « بحأ

 « ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا » : لاق هبو « رجحلا رهاعللو شارفلل

 ءىشلا كبح » : لاق هبو « سانلا ركشي ال نم هللا ركشي ال » : لاق هبو

 اهيلإ نسحأ نم بح ىلع بولقلا تلبج »: لاق هبو « مصيو يمعي

 « هل بنذ ال نمک بنذلا نم بئاتلا » : لاق هبو « اهيلإ ءاسأ نم ضغبو

 ميرك مكءاج اذإ » : لاق هبو « بئاغلا یری ال ام یری دهاشلا » : لاق هبو

 : لاق هبو « عقالب رايدلا عدت ةرجافلا نيميلا » : لاق هبو « هومركأف موق

 : لاق هبو « تاينلاب لامعألا »: لاق هبو« ديهش وهف هلام نود لتق نم »

 : لاق هبو « اهطسوأ رومألا ريخ » : لاق هيو « مهمداخ موقلا ديس »

 نأ رقفلا داك » : لاق هبو « سيمخلا موي اهروكب يف يتمأل كراب مهللا »

 سلاجملا » : لاق هبو « باذعلا نم ةعطق رفسلا » : لاق هبو « ارفک نوكي
 ىقارعلا نيدلا نیز ظفاحلا لاق « ىوقتلا دازلا ريخ » : لاق هبو « ةنامألاب

 نم اباب رشع ةعبرأب ثيداحأ ةدع يف لسلستلا تدجو دقو : ةتيفلا حرش يف
 : لاق ليذلا يف يناعمسلا نب دعسوبأ ظفاحلا هاور ام اهنم تيبلا لهأ قيرط

 دمحموبأ ديسلا ان : الاق هظفل نم اعامس ينايحلا رساي نب يلع نب دمحم

 يدلاوو يديس ىنث : لاق خلبب هظفل نم بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا
 مث طقف لوألا ثيدحلا قاسو ۰ 477 ةنس بلاط ىبأ نب ىلع نسحلاوبأ

 ۱ ءابالاب لسلستلا يف عقو ام رثکآ اذهو : لاق



 : ) 4 ( دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 : [ قسن يف ًابآ رشع ىنثاب لسلسملا ] ۲
 انأ : لاق يدركلا نسح نب ميهاربإ خيشلا ىلإ قباسلا دانسالاب هيورأ

 نع « يلمرلا سمشلا نم هتزاجإب يندملا يشاشقلا دمحم نب دمحأ خيشلا

 « يقارعلا نيدلا نيز ظفاحلا نع « رجح نبا ظفاحلا نع ۰ ایرکز يضاقلا

 انتربخآ : لاق يئالعلا یدلکیک نب لیلخ دیعس ىبأ نیدلا حالص ظفاحلا نع

 ينالديصلا لضفلا نب مساقلا انأبنأ تلاق اروضح باهولا دبع ةنبا ةميرك

 باهولا دبع نب هللا قزر انث : اولاق امهریغو نابغابلا ىلع نب دمو

 نسحا ابآ تعمس : لوقی باهولا دبع جرفلا ابآ ىبأ تعمس مامالا يميمتلا

 : لوقی نامیلس يبآ تعمس : لوقی ثیللا يبأ تعمس : لوقی زیزعلادبع

 يبآ تعمس : لوقی ثراحا ركب ابآ يبآ تعمس : لوقی دوسألا يبأ تعمس

 تعمس : لوقی ديزي یبآ تعمس : لوقی نایفس یبآ تعمس : لوقی دسأ

 /تعمس هللادبع يبأ تعمس : لوقي ةنيكأ يبأ تعمس : لوقی مثيلا يبآ(۱۲۹/ب)

 یلاعت هللا رکذ ىلع موق عمتجا ام : لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 هذهب بيرغ هنإ : فالعلا لاق « ةمحرلا مهتيشغ و ةكئالملا مهتفح الإ

 دقو : لاق قيرطلا هذهب الإ نوفرعي ال هعامج مهيفو ءابآلا هذه يف ةلسلسلا

 رثآلا يف رخآ السلسم هللا قزر دلاو باهولا دبع نع « بيطخلا ظفاحلا ىور

 . نانملا نانحلا يف - هنع هللا يضر - ىلع نع « يورملا
 : [ ةرشعب ءابآلاب لسلسم ] 4

 دمحم هللادبع ىبأ نع ۰ ىئالعلا ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلاب هانيور ام وهو

 ديؤملا نع « حالصلا نب نامثعو رمع ىبأ نع « ىقشمدلا فسوي نبا

 نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا انأ ينابيشلا دمحم نب نمحرلا دبع نع ۰ يسوطلا
 دسأ نب ثراحلا نب زيزعلا دبع نب باهولادبع انث يدادغبلا بيطخلا وه ىلع

 هللا دبع نب هنيكأ نب ديزي نب نايفس نب دوسألا نب ناميلس نب ثيللا نبا
 تعمس : لوقي ىبأ تعمس : لوقي يبأ تعمس : لاق هظفل نم يميمتلا

 : لوقي ىبأ تعمس : لوقي ىبأ تعمس : لوقي ىبأ تعمس : لوقي ىبأ



 داد دنا درشارص دل سرو
 يدنسلا مامإلل

 - هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع تعمس : لوقي ىبأ تعمس : لوقي

 ضرعأ نم ىلع لبقي يذلا نانحلا ) : لاقف نانملا و نانحلا نع لئس دقو

 نأ يقارعلا نع « يقارعلا نيزلا لقنو ( لاؤسلا لبق لاونلاب أدبي يذلا نانملاو

 دبع نكلو روهشم مامإ زيزعلا دبع نب باهولا دبعو ادج بيرغ دانسإ اذه
 الصأ بتكلا نم ئش يف مهل ركذ ال نولوهجم هئابأ هيقبو هيف ملكتم زيزعلا
 رثآلا اذه ىلإ راشأو ةباصإلا يف هركذ هنيكاو ىهتنا

 : [ ءابألا نم هعسنب لسلسملا ] ۵

 ًاثيدح هئابأ نع « هللا قزر دلاو باهولادبع نع ٠ ‹ بيطخلا جرخأ دقو

 . روكذملا رثآلا ركذو « بلاط يبأ نب يلع تعمس : لاقو هنيكأ ىلإ يهتني

 : [ ءابآلا نم ةرشعب لسلسملا 1 ۹

 : لاق هللادبع نب هنيكأ ىلإ قيرطلا كلذ نم ًاضيأ بيطخلا جرخأو

 ملعلا فتهي ) : لوقي - هنع هللا يضر - ايلع تعمس : لوقي ىبأ تعمس

 . ( لحترا الإو هباجأ ناف لمعلاب

 : [ هرثكأ يف ءابآلاب لسلسملا ] ۷
 هيبأ نع « يجاجزملا نيدلا ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا نع هيورأ

 نب ميهاربإ خيشلا نع « يجاجزملا دمحم نب نيدلا ءالع هيبأ نع « دمحم

 نب دمحم نب يلع نب دمحأ نب ميركلا دبع حلاصلا هيقفلا انأ يدركلا نسح

 نب ىسيع نب دمحم نب ميهاربإ نب دمحأ نب رمع نب مساقلا يبأ نب ميهاربإ
 هنس مرح سداس ةظوفلم ةزاجإ ينميلا يمكحلا نامثع نب يلع نب ريطم

 انأو ميهاربإ خيشلا : لاقو (ح) يلع نب دمحأ هيقفلا هدلاو نع < 10۲
 دمحم هيقفلا نع ۰ ۷۲ هنس هزاجأ يزعتلا دمحم نب يلع نيدلا رون هيقفلا

 همع نع « ريطم نب دمحم نب يلع نيدلا رون امهيبأ نع « ريطم نب يلع نبا
 مساقلا يبأ هيبأ نع « مساقلا يبأ نب ميهاربإ هيبأ نع « ميهاربإ نب هللادبع



 ) 1 سس دباع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح

۱۳۰/۲ 

 يدنسلا مامإلل

 هيبأ نع ۰ ميهاربإ نب دمحآ هيبأ نع « دمحآ نب رمع هيبأ نع ۰ رمع نبا
 نب ميهاربإ هلاخ نع « ريطم نب ىسيع نب دمحم هيبأ نع « دمحم نب ميهاربإ
 نع « يلومسلا يعابتلا يلع نب ورمع نيدلا رفظم هيبأ نع « يعابتلا ورمع
 اهب ىفوتملا ةكم ليزن ىنميلا فيصلا ىبأ نب ليعامسإ نب دمحم هللادبع ىبأ

 ىلع ىبأ نع « ىفلسلا رهاط ىبأ ظفاحلا نم ةماعلا هتزاجإب 1۱۰ هنس
 انث : لاق يناربطلا مساقلا يبأ ظفاحلا نع « ميعن يبأ ظفاحلا نع « دادحلا
 / نب ليعامسإ ان ۰ ۲۷۷ ةنس ةيربط ةنيدب يضاقلا يرمعلا دمحم نب هللاديبع

 نع « هيبأ نع « رفعج هيبأ نع « دمحم رفعج نب ىسوم ان « سيوأ يبأ
 ه يلع نع 2 يلع نب نيسحلا نع ۰ نيسحلا نب يلع هدج
 يباحصأ بس نمو لتق ءايبنألا بس نم » : هللا لوسر لاق : لاق

 ىبأ نبأ هب درفت دانسإلا اذهب الإ يلع نع ىوري ال : يناربطلا لاق « دلج

 . سيوأ
 : [ كلذك رخآ لسلسم ] 4

 دالخ نب دمحم نب دمحم ان « يناربطلا ىلإ اقباس روكذملا دنسلابو
 نب ىسوم هيخأ نع « رفعج نب يلع ان « يلع نب رصن ان « يرصبلا يلهابلا
 نب يلع هيبأ نع « يلع نب دمحم هيبأ نع « نب رفعج هيبأ نع « رفعج
 يبنلا نأ - هنع هللا يضر - بلاط ىبأ نب يلع نع « هيبأ نع « نيسحلا
 بحأ نم » : لاقف نيسحلاو نسحلا ديب ذخأ - ملسو هيلع هللا ىلص -

 مل : يناربطلا لاق « ةمايقلا موي يتجرد يف يعم ناك امهمأو امهابأو نيذه

 (ح)يلع نب رصن هب درفت رفعج نب يلع هوخآ الإ رفعج نب ىسوم نع هدري
 ايلاع يشاشقلا دمحأ نيدلا يفص خيشلا انأو : يدركلا ميهاربإ خيشلا لاق

 يبآ نع ۰ يراصنألا ايركز نيزلا نع ۰ سمشلا نع « تاجرد سمخب
 رمع نب يلع نسحلا يبأ نع « يتربجلا ليعامسإ خيشلا نع « يغارملا حتفلا
 ‹ هنیکس نب باهولادبع نع « يبرع نب نيدلا ىيحم خيشلا نع « يناولا
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 يدنسلا مامإلل

 نب هللادبع ليعامسإ يبأ ظفاحلا مالسالا خيش نع ۰ يخوكلا حتفلا يبأ نع

 سابعلا يبأ نع ۰ يحارجلا رابجلادبع نع « يدربلا يراصنألا دمحم

 دنسلاب يمضهجلا يلع نب رصن ان يذمرتلا ىسيع يبأ مامإلا نبع ؛ يبولجا

 يف يعم ناك امهمأو امهابأو نيذه بحاو ينبحأ نم) ظفلب اقباس روكذملا

 نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه : ىسيعوبأ لاق ( ةمايقلا موي يتجرد

 هجولا اذه نم الإ دمحم نب رفعج ثيدح

 : [ كلذك رخآ لسلسم ]4

 ‹ بعصم هيبأ نع < « نمحرلا دبع تنب هدبع انتثدح يناربطلا ىلإ هبو

 ثراحا ةداتق يبآ هيبأ نع « ةداتق يبأ نب هللادبع هيبأ نع « تباث هيبأ نع

 ظفحا مهللا » : 5 هللا لوسر لاقف ردب هليل ب ىبنلا سرح هنأ يعبر نبا

 نيح هل لاق 4 هنأ ةداتق ىبأ نع « هبو « ةليللا هذه كيبن ظفح امك ةداتق ابأ

 حلفا » : حاقللا ىلع اوراغأ موي نيكرشملا شيج سيئر ةدعسم لتق ذإ هآر

 : هك هللا لوسر لاق : لاق ةداتق ىبأ نع هبو « اثالث هل رفغا مهللا هجولا

 مل : يناربطلا لاق « ةزانج عييشت الو هعمج الو وزغ ءاسنلا ىلع سيل »

 تناكو هدبع نم الإ اهانعمس الو هدلو الإ ةداتق ىبأ نع ثيداحألا هذه وري

 . ةنيدتم ةحيصف ةلقاع ةأرما

 : [ كلذك رخآ لسلسم ] ۰

 عاطم نبىسيع نب عاطم نب ينثملا نب نمحرلا دبع انث يناربطلا ىلإ هبو

 نب شارأ نبو دبع نب رباج نب كاحضلا نب دوعسم نب ملسم نب دايز نبا
 هيبأ نع < « ین يبأ ان ۲۷۸ هنس قشم قشمدب يخللا دوعسم وبأ مخل نب ةليدج

 دوعسم ةدج نع « دايز هيبأ نع < ‹ عاطم هيبأ نع < « یسیع هيبأ نع « « عاطم

 لخد نمف كباحصأ ىلإ ضما عاطم اي » : هل لاق ًاعاطم هامس لَو يبنلا نأ

 اذه ىوري ال : يناربطلا لاق ٠ « باذعلا نم نمآ دقف هذه يتيار تحت

 (۱۳۰/بز . هنع هدلو هب / درفت دانسالا اذهب الا دوعسم نع ثيدحلا
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 يدنسلا مامإلل

 ١ ] كلذك رخآ لسلسم [ :
 نب طيبن نب ميهاربإ نب ب قاحسإ نب دمحأ انث : لاق ىناربطلا ىلإ هبو

 هيبأ نع ۰ قاحسإ يبأ ينث اهتزيج يف رصمب وي هللا لوسر بحاص طيرش

 لوقي 5 هللا لوسر تعمس : لاق طيرش نب طيبن هيبأ نع « ميهاربإ :
 » يف يتمأل كراب مهللا » : 5 هللا لوسر لاق هبو « ةقدص فورعم لك

 هللا ىنب ادجسم یلاعت هلل ينب نم ») : 4 هللا لوسر لاق هبو « اهسيمخ موي

 ادمعتم ىلع بذك نم » : 6 هللا لوسر لاق هبو « ةنجلا يف اتيب هل ىلاعت

 ةنمؤم ةمرح رتس نم » : جت هللا لوسر لاق هبو « رانلا نم هدعقم أوبتيلف
 لاق هبو « ةعدخ برحلا » : و هللا لوسر لاق هبو « رانلا نم هللا هرتس

 نولوقي ةكئالم لجو زع هللا ثعب ةنبا لجرل دلو اذإ » : 5 هللا لوسر

 ىلع مهيديأب نوحسميو مهتحنجأب اهنوفنتكي تيبلا لهأ مكيلع مالسلا

 موي ىلإ ناعم اهيلع ميقلا ةفيعض نم تجرخ ةفيعض نولوقيو اهسأر
 دانسإلا اذهب الإ طيبن نع « ثيداحألا هذه ىورت ال ىناربطلا لاق « ةمايقلا

 هنع هدلو اهب درفت . ٠
  ۲كلذك رخآ لسلسم [ :

 نب رمع نب ميهاربإ نب يلع نب دمحم نب يلع انثدح يناربطلا ىلإ هبو
 ىسوم نب هللادبع نب ىسوم انث ةفوكلاب بلاط يبأ نب يلع نب رمع نب دمحم
 يبا ينث: لاق بلاط يبا نب يلع نب نيسحلا نب نسحلا نب هللادبع نبا
 نسحلا هيبأ نع نسحلا نب هللادبع هيبأ نع ىسوم هيبأ نع ىسوم نب هللادبع

 ج هللا لوسر لاق : لاق بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا هيبأ نع :
 » نسحلا نع ىوري ال : يناربطلا لاق « يئابآ هيقب هنإف سابعلا يف ينوظفحا

 يولعلا دمحم نب ىلع هب درفت دانسإلا اذهب الإ هه بلاط ىبأ نب ىلع نبا .
  [ ۲كلذك رخآ لسلسم [ : ١

 هللادبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ان ميعن يبأ ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلابو

 ان روباسينب يراصنألا يلع نب دمحأ يلع وبأ انث لدعملا قاحسإ نبا
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 يدنسلا مامإلل

 ينث ۰ يضرلا ىسوم يلع ان < يوربلا خاص نب مالسلا دبع تلصلاوبأ

 ينث « يلع نب دمحم ىبأ ينث « دمحم نب رفعج وبأ ينث « رفعج نب ىسوموبأ

 انأ ينإ » : لجو زع هللا لاق : لاق مالسلا هيلع ليربج نع #4 هللا لوسر
 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشب مكنم ينءاج نم ينودبعاف انأ الإ هلإ ال هللا

 نبا لاق « يباذع نم نمآ ينصح يف لخد نمو ينصح يف لخد صالخإلاب
 ظفاحلا هبقعتو هب جاجتحالا زوجي ال مالسلا دبع تلصلا وبأ : يزوجلا
 . دهزلا يف نيدودعملا نم ناك هريغ لاقو هقثو نيعم نبا نأب يطويسلا

 : [ نييدمحملاب لسلسملا ] ٠
 خيشلا نع « يجاجزلا نيدلا ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا انآ

 ‹ ةليقع نب دمحأ نب دمحم خيشلا نع « يجاجزلا ركب يبأ نب قلاخلادبع
 يقشمدلا يلعبلا يلبنحلا يقابلادبع خيشلا نب دمحم بهاوملا يبأ خيشلا نع
 خيشلا انأ « يزغلا نيدلا ردب هدلاو نع « يزغلا مجنلا نب دمحم خيشلا نع
 نع « يردنكسالا يرلا نسحلا ىبأ نب دمحم نب دمحم حتفلا وبأ فراعلا
 دمحم ةمالعلا انأ « يرزجلا دمحم نب دمحم نيدلا سمش ةمالعلا ءارمألا ذاتسأ
 دمحأ نب دمحم ىضاقلا انأ « ةهفاشم ىناسملتلا قوزرم نب دمحأ نبا

 (۱۳۱/)انآ . ةهفاشم يناسملتلا نيصحل ا نب دمحم / نب دمحم خيشلا انأ « ينيسحلا
 دمحم انأ ۰ يفوصلا نسحلا يبأ دمحم انأ « يلازربلا فسوي نب دمحم خيشلا
 نب دمحم انآ « قاقرلا دحاولا دبع نب دمحم انأ « يئاطلا هللادبع نب دمحم نبا
 نب ىبحي نب قاحسإ نب دمحم هللادبعوبأ ظفاحلا انث يبارشلا يناوكلا يلع
 يدورابلا وه دعس نب دمحم روصنم وبأ ظفاحلا انأ ۰ يدبعلا یناهبصالا هدنم

 نب دمحم ركب وبأ ان نيطم وه ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انأ « يدقاولا بتاک
 ان يراصنألا ورمع نب دمحم لهس وبأ ان رشب نب دمحم ان ينثملا نب هللا دبع
 هللا لوسر دمحم نع 4 يبآ ان شحج نب هللا دبع نب دمحم ان نيريس نب دمحم
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 يدنسلا مامإلل

 طغ » : 5 هللا لوسر هل لاقف هذخف فوشكم لجرب قوسلا يف رم هنأ #

 نع « ىوريو ذخفلا يف ركذي ام باب يف يراخبلا لاق « ةروع اهنإف كذخف
 هلو « ةروع ذخفلا » : 4 يبنلا نع < شحج نب دمحمو دهرجو سابع نبا

 يبأ نع < ٍنمحرلادبع نب ءالعلا قيرط نم ةميزخ نباو دمحأ هاور عباتم
 ظفاحلا لاق انسح ثيدحلا ناك اذبلو حيحصلا يف يراخبلا هقلعو متأ ريثك

 هئاهتنال هئادتبا نم السلسم شحج نب دمحم ثيدح يل عقوو : رجح نبا

 هللاب فراعلا انخيش نأ ىفخي الو «یهتنا ةنيابتلا نيعبرألا يف هتيلمأ دقو

 يجاجزلا ركب يبأ نب قلاخلادبع خيشلا هخيشو يجاجزلا فسوي خيشلا

 نوعطقي يجاجزملا تيب ةداع هذهو دمحم هتدالو دنع مهنم دحاو لك ىمس

 خيشلا هلاق ءاش امب كلذ دعب هوبأ هيمسي مث اكربت رمحم مسا ىلع رارسلا

 . ةباطتسملا ةهزنلا يف یجاجزلا ىلع نب قلاخلادبع
 : (يباحصلا ادع ام ًاضيأ نيدمحملاب لسلسم ) 5

 خيشلا نع « هليقع نب دمحأ نب دمحم خيشلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيوريو

 نايملس نب دمحم نب دمحم خيشلا نع « دمحم هخيش هامسو يميجعلا نسح

 نع ۰ « ركب يبأ نب دمحم خيشلا هيبأ نع طبارملا دمحم خيشلا نع « يبرغملا

 دمحم هللادبع يبأ نع ۽ « يغتسيلا نمحرلا دبع نب دمحم نع « راصقلا دمحم

 نمحرلادبع نب دمحم سمشلا نع ۰ يسافلا مث يسانكملا يزاغ نبا

 دمحم نع « رمع يبأ نب دمحأ نب دمحم نع « يقم نب دم نع ؛ يواخسلا
 دمحم ىسوم يبأ ظفاحلا نع ۰ يكم نب دمحم نع « يسدقملا دحاولا دبع نبا

 دمحأ نب دمحم نع « دمحأ نب دمحم ءاجر ىبأ نع « ىنيدملا دمحأ نبا

 هللادبع نب دمحم نع « يناهبصألا دمحأ نب دمحم نع « ينادمبلا بارضلا

 نع « لضفلا نب دمحم نع « نابح نب يلع نب دمحمو ٍيقوسلا خاص نبا
 يبنلا نأ ةريره يبأ نع « نيريس نب دمحم نع « نابح نب عسو نب دمحم
 . «نيل نيه لك رانلا ىلع مرحي » : #۶



 يدنسلا مامإلل

 : ( كلذك نيدمحملاب لسلسم ) 5

 نمحرلادبع نب دمحم نيدلا سمش ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأ

 دهف نبا وهو يولعلا لامجلا نب رصنلا يبأ نب دمحم يقتلا انآ « يواخسلا

 دمحم لضفلا وبأ انآ « ىموزخملا فيفعلا نب دمحم لامجلا ظفاحلا انأ « يكملا
 نيسح نب يلع نب دمحم نب دمحم فرشلا انأ ٠ يكلاملا نمحرلادبع نبا
 رجاهم نب نولع نب دمحم رفظملاوبأ انأ « دمحم هللا دبع وبأ ىبأ انأ « يربطلا
 رهاطوبأ بيطخلا مامالا انأ ينايحلا رساي نب يلع نب دمحم ركبوبأ انأ يلصوملا

 بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ ان يفريصلا لضفلا نب ىسوم نب دمحم ديعس وبأ
 (۱۳۱/ب) نب ليعامسإ نب دمحم ان / يرصملا ميكحلادبع نب هللادبع نب دمحم ان مصألا

 باهش نب ملسم نب دمحم ان بلذ يبأ نب نمحرلادبع نب دمحم ان كيدف يبأ

 نامز يف هلوأ ناك ةعمجلا موي ءادنلا نأ هه ديزي نب بئاسلا نع « يرهزلا

 اذإو مامإلا جرخ اذإ 4 رمع نامز يفو 4 ركب يبأ نامز يقو # لوسرلا

 ثلاثلا ءادنلا دازف سانلا رثكو #4 نامثع نامز يف ناك ىتح ةالصلا تماق

 . هحيحص يف هاور حيحص ثيدح اذه (ءاروزلا ىلع

 : ( هرثكأ يف نيدمحملاب لسلسم ) -۷

 انآ « ىنايحلا رساي نب ىلع نب دمحم ركب ىبأ یل إ قباسلا دانسالاب هيورأ
 يزابخلا نيسحلا نب يلع نب دمحم انأ « يوارفلا يدعاصلا لضفلا نب دمحم

 انأ ۰ يزوزرملا يصفحلا هللا دعب نب دمحم نب ليهس نب دمحمو يروباسينلا
 يربرفلا فسوي نب دمحم هللادبعوبأ انأ « ينهيمشكلا.يكم نب دمحم مئیبلاوبآ
 وه دلاخ نب دمحم انأ « ظفاحلا يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللادبعوبأ انأ

 وه ةيطع نب بهو نب دمحم ان يلهذلا دلاخ نب هللا دبع نب ىيحي نب دمحم
 باهش نب دمحم ان يريبزلا ديلولا نب دمحم ان برح نب دمحم ان يقشمدلا
 ةملس مأ نع « ةملس يبأ تنب بنيز نع « ريبزلا نب ةورع نع « يرهزلا
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 يدنسلا مامإلل

 :لاقف ةفعس اههجو يف ةيراج اهتيب يف ىأر # يبنلا نأ - اهنع هللا يضر

 . « ةرظنلا اهب ناف ابل اوقرتسا »

 : ( كلذك لسلسم )۸

 ليعامسإ نب دمحم هللا دبع ىبأ ظفاحلا ىلإ قباسلا دانسإلاب هيورأ
 ةداتق نع « ةبعش انث « رفعج نب دمحم انأ  راشب نب دمحم ان : لاق یراخبلا
 اير » :لاق #4 يبنلا نع « 4 تماصلا نب ةدابع نع « كلام نب سنأ نع

 . « ةوبنلا نم ءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج نمؤملا
 : [كلذك لسلسم] ۹

 دنع ان راشب نب دمحم ان : لاق يراخبلا ىلإ روكذملا دانسإلاب اضيأ هيورأ

 : لاق ه#© كلام نب سنأ تعمس : لوقي ةداتق تعمس : لاق ةبعش ان دمحم

 ‹ اورفك نيذلا نكي مل كيلع أرقأ نأ ينرمأ هللا نإ» :يبأل ل يبنلا لاق

 . «ىكبف « معن : لاق « ينامسو : لاق

 : [ كلذك لسلسم ] ١-

 نب دمحم ان ديلولا نب دمحم ان يراخبلا ىلإ روكذملا دانسإلاب اضيأ هيورأ

 36 يبنلا نأ هللا دبع نب رباج نع « يبعشلا نع « راسي نع « ةبعش ان رفعج

 طشتمتو ةبيغملا دحتست ىتح كلهأ ىلع لخدت الف اليل تلخد اذإ » :لاق
 . « ةثعشلا

 : [ كلذك لسلسم ] ١

 نب دمحم ان راشب نب دمحم ان يراخبلا ىلإ روكذملا دنسلاب اضيأ هيورأ

 يبأ نع « ينادمحلا ةرم نع « يلمحلا ةرم نب ورمع نع « ةبعش ان رفعج
 نم لمكي ملو ريثك لاجرلا نم لمك» : لاق 6 يبنلا نع يرعشألا ىسوم
 ءاسنلا ىلع ةشئاع لضفو نوعرف ةأرما ةيسآو نارمع تنب ميرم الإ ءاسنلا

 . «ماعطلا رئاس ىلع ديرثلا لضفك



 دباتدهجم دیناد نم هراشلا رصح تدلك( 7 (

 يدنسلا مامإلل

 : [ كلذك لسلسم ] ۲

 نع « ةفيحج يبأ نع ۰ ةملس نع « ةبعش ىلإ روكذملا دنسلاب هيورأ
 : لاق « اهلدبآ » : 4 يبنلا لاقف ةالصلا لبق ةدرب وبأ حبذ ) :لاق ءاربلا
 : لاق ةنسم نم ريخ یه لاق هبسحأو : ةبعش لاق « ةعذج الإ يدنع سيل

 ۱ . كدعب دحأ نع ئزجت نلو اهناکم اهلعجا

 : [ كلذك لسلسم ]۲
 يبآ نع « لکوتلا يبأ نع « ةداتق نع « ةبعش ىلإ روکذلا دنسلاب هیورآ

 (۱۳۰/!)هنطب قلطتسا يخأ نإ : لاقف / 4 يبنلا ىلإ لجر ءاج ) : لاق دیعس
 الإ هدزي ملف هتيقس ينإ : لاقف ۰ السع هاقسف السع يتقسا : لاقف

 . كيخأ نطب بذکو هللا قدص : لاقف اقالطتسا

 : [ كلذک لسلسم ] ۰
 لکوتلا يبآ نع < « رشب يبآ نع « ةبعش ىلإ روکذلا دنسلاب اضیآ هیورآ

 نم ىح ىلع اوت # یبنلا باحصأ نم اسان نأ ) يردخلا دیعس يبأ نع
 له : اولاقف كئلوأ ديس غدل ذإ كلذك مه انیبف مهورقي ملف برعلا ءايحأ
 انل اولعجت یتح لعفن الو « انورقت مل مکن! : اولاقف ؟ قار وأ ءاود مکعم

 هقازب عمجیو نآرقلا مأب أرقي لعجف ءاشلا نم اعیطق مبل اولعجف « العج
 كحضف هولأسف 4# یبنلا لأسن یتح هذخأن ال : اولاقف ءاشلاب وتأف ًاربف لفتیو

 . ( مهسب يل اوبرضاو اهوذخ ؟ ةيقر اهنإ كاردأ ام» : لاقو
 : [ كلذك لسلسم ]| ۵

 نع ۰ ك سنآ نع ةداتق تعمس : لاق ةبعش ىلإ روکذلا دنسلاب هیورآ

 « لافلا امو : اولاق « لافلا ینبجعیو ةريط الو یودع ال » : لاق 4ب ىبنلا

 ۱ . « ةبيط ةملك » : لاق

 : [ كلذك لسلسم ]۲

 نب ديعس نع « نامعنلا نب ةريغلا نع « ةبعش ىلإ روکذلا دنسلاب هیورآ
 مكنإ » : لاقف بطخي 6 يبنلا ماق ) : لاق 4 سابع نبا نع « ريبج



 ) 1۳ )ر ب لد دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 لوأ ناو ةيآلا ( هديعن قلخ لوأ انأدب امك ) الرغ . ةارع « ةافح نوروشع

 مهب ذخؤيف يتمأ نم لاجرب ءاجيس هنإو ميهاربإ ةمايقلا موي ىسكي قئالخل

 كدعب اوثدحأ ام يردت ال كنإ : لاقيف ىباحصأ براي : 0

 هلوق ىلإ مهيف تمد ام ًاديهش مهيلع تنكو )۰ حاصلا دبعلا لاق امك لوقأف

 . ( « مهباقعأ ىلع نيدترم اولازي مل مهنإ ( ميكح

 : [ كلذک لسلسم ] ۷

 « ةريره ابأ تعمس دايز نب دمحم نع « ةبعش ىلإ روكذملا دنسلاب هيورأ

 داذت امك يضوح نع الاجر ندوذأل هديب يسفن يذلاو » : لاق ب يبنلا نع

 ۱ . « ضوحلا نع لبالا نم ةبيرغلا

 ۱ : [ كلذك لسلسم ]۸

 « اسنأ تعمس : لاق نارمع يبآ نع « ةبعش ىلإ روکذلا دنسلاب هیورآ

 موي اباذع رانلا لهأ نوهأل : ىلاعتو كرابت هللا لوقي » : لاق ة5 يبنلا نع

 معن : : لوقيف هب يدتفت تنكأ ءيش نم ضرألا يف ام كل نأ ول ةمايقلا
 ائيش يب كرشت 9 : ال نأ مدآ بلص يف تنأو اذه نم نوهأ كنم تدرأ : لوقيف

 . « يب كرشت نأ الإ تيبأف

 : [ كلذك لسلسم ۹

 ميلس نب ثعشألاو نيصح يبأ نع « ةبعش ىلإ روكذملا دنسلاب هيورأ

 ايد" : 36 هللا لوسر لاق : لاق ليج نيذاعم نع ۽ لاله نب دوسألا انعمس
 : لاق « ملعأ هلوسرو هللا : لاق ؟ دابعلا ىلع هللا قح ام يردتأ ذاعم

 ۹ لاق ؟ هيلع مهقح ام يردتأ « ائيش هب اوكرشي الو هودبعي

 . « مهبذعی ال نأ : لاق < ملعأ

 : [ كلذك لسلسم ]| ۰

 : لاق رورعملا نع « لصاو نع « ةبعش ىلإ روکذلا دنسلاب هيورأ

 تام نم هنأ ينرشبف ليربج يناتأ » : لاق 6 يبنلا نع « #4 رذ ابأ تعمس



 ناو : لاق « ینز ناو قرس ناو : تلق < ةنجلا لخد ًائيش هللاب كرشي ال
 . « ىنز نإو قرس

 : [ كلذك لسلسم ] ۱
 ديعس اعمس شمعألاو ۰ روصنم نع « ةبعش ىلإ روكذملا دنسلاب هيورأ

 (۱۳۲/ب) هنأ ) : 4 يبنلا نع /۰ 4 يلع نع < « نمحرلادبع يبا نع « هللاديبع نبا
 مكنم ام » : لاقو ضرألا يف تكني لعجف ادوع ذخأف ةزانج ةالص يف ناك
 : لاق ؟ لکتن الأ : اولاق « ةنجلا نم وأ رانلا نم هدعقم بتك الإ دحأ نم
 . ةيآلا « ىقتاو ىطعأ نم ام امأف رسيم لكف اولمعا »

 : [ كلذك لسلسم ] ۲
 وه ردنغ ینث ىنثملا نب دمحم ان : لاق يراخبلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأ

 دعس نب بعصم نع « ريمع نب كلملادبع نع « ةبعش نع « رفعج نب دمحم
 يبنلا نع ‹ نهثدحيو سمخا ءالؤهب رمأي ناك هنأ صاقو يبأ نب دعس نع
 نأ نم كب ذوعأو نبجلا نم كب ذوعأو لخبلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا ) #
 . (ربقلا باذع نم كب ذوعأو ايندلا ةنتف نم كب ذوعأو رمعلا لذرأ ىلإ درأ

 : [ كلذك لسلسم ] ۲۳
 ميهاربإ نب دمحم وه يدع نبا ان ىنثملا نب دمحم ىلإ روکذلا دنسلاب هیورآ

 ريشب نب نامعنلا تعمس يبعشلا نع « هللاديبع نب دمحم وه نوع يبأ نع
 رومأ امهنيبو نيب مارحلاو نيب لالحلا » : لوقي # يبنلا تعمس : لوقي
 ىلع أرتجا نمو كرتأ نابتسا امل ناك مئإلا نم هيلع هبش ام كرت نمف ةهبتشم
 عتري نم هللا ىمح يصاعلاو نابتسا ام عقوي نأ كشوأ مثإلا نم هيف كشي ام

 . « هعقاوي نأ كشوي ىمحلا لوح

 : [ هبلاغ يف نييدمحألاب لسلسملا ] -4
 فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا انأ ۰ ماجبلا ناميلس نب دمحأ ديسلا انأ

 ميهاربإ خيشلا نع « يلخنلا دمحم نب دمحأ خيشلا انآ « لدهألا لوبقم
 نع « يوانشلا دمحأ خيشلا نع نع « يشاشقلا دمحأ خيشلا نع ٠ يدركلا

 دباع دمحو ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل



 ) 7 )ر ب دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 خيشلا نع ۰ دهف نب هللا راج خيشلا نع « دهف نب نمحرلادبع نيدلا هيجو
 نب دمحأ ةاضقلا يضاق نع « يريونلا دمحم يليقعلا مساقلا يبأ نب دمحأ

 ليعامسإ مجنلا نب دمحأ سابعلاوبأ انأ ۰ ةزاجأ نيدلا باهش ميهاربإ

 دحاولادبع نب دمحأ نب ىلع نسحلا ىبأ ايندلا ةلحر نع ةزاجإ یسدقلا

 نابللا دمحم نب دمحأ ماركلاوبأ انأ : لاق ًاعامس نكي مل نأ ًانذإ يراخبلا
 نيسحلا نب دمحأ رضنلاوبأ انأ : لاق دادحلا دمحأ نب نسحلا ىلع ىبأ

 دمحأ انأ ينسلا نب قاحسإ نب دمحم نب دمحأ رکیوبآ ظفاحلا انأ « ىئاسكلا
 ميعنوبأ وبأ ان يفوصلا يلع نب دمحأ انأ ننسلا بحاص يئاسنلا بيعش نبا
 : لوقي هنع هللا لضر كلام نب سنأ تعمس لاق ركبوبأ ناهط نب ىسيع ان

 زع هللا نأ : لوقتو ل ىبنلا ءاسن ىلع رختفت شحج تنب بنيز تناك )

 نتلا حيحص ثيدح اذه ( باجحلا ةيآ تلزن اهيفو ءامسلا نم ينحكنأ لجو

 رارض وهو ميعنوبأ دانسإلا اذه يفو يئاسنلاو هحيحص يف يراخبلا هجرخأ

 يف يئاسنلا لاقو « ةقث : متاحوبأ هيف لاق هيف فلتخم يفوكلا درص نبا

 فيعض : ينطق رادلا لاقو « ةقثب سيل رخآ عضوم يفو هب ساب ال : عضوم

 . هفيعضت ىلع رثكألاو
 : [ وار لك مسا لوأ يف نيعلا فرحب لسلسملا ] ۵

 يدلاو ينربخأ : لاق يجاجزملا يلع قلاخلادبع نب يلع خيشلا ينربخأ

 نب قلاخلادبع خيشلا انأ : لاق يجاجزملا يلع نب قلاخلادبع خيشلا ةمالعلا

 انأ : الاق يجاجزملا نيزلا نب يلع يخيشو يدلاوو يجاجزملا ركب يبأ

 وعدلا ةمالعلا انمع انأ : لاق يجاجزملا يقاب دمحم نب نيدلا ءالع خيشلا

 نب نيزلا هللادبع وعدلا اندلاو انأ : لاق یجاجزلا نيزلا نب قيدصلا هللادبع

 باطحلا دمحم نب ىيحيب وعدملا هللادبع ةمالعلا انخيش هب انأ : لاق قيدصلا
 ثيدحلا خيشو ۰/ يطابنسلا دمحم نب قحلادبع خيشلا انآ : لاق يكلاملا ۲:

 : لاق يسوقافلا دمحم نب نمحرلادبع انأ : الاق يمشابلا دهف نب زيزعلادبع



 * دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سس( 17 (

 يدنسلا مامإلل

 انأ : لاق يبهذلا نيدلا سمش ظفاحلا نب نمحرلادبع ةريرهوبأ دنسلا انآ
 يقاب دمحم نب نيدلا ءالع خيشلاو (ح) معطم نب نمحرلادبع نب ىسيع

 خيشلا نع ۰ يرصبلا ملاس نب هللادبع خيشلا نع « اضيأ هيوري يجاجزملا

 يروهجألا يلع نيدلا رون نع ۰ يكلاملا يبرغملا يرفعجلا دمحم نب ىسيع
 انأ ‹ ىطويسلا نمحرلادبع ظفاحلا نع ۰ ىئاجلألا نب رمع نع « يكلاملا
 نب ىسيع انأ ۰ دجلا ىبأ نب ىلع انأ ۰ نقلملا نب هللادبع ةريرهوبأ
 نب لوألادبع تقولاوبأ انأ يتللا رمع نب هللادبع انأ معطم نب نمحرلادبع
 انآ « يدوادلا دمحم نب نمحرلادبع انأ « يوربلا يزجسلا بيعش نب ىسيع
 مامإلا انث « يدنقرمسلا رمع نب ىسيع انآ ٠ يسخرسلا دمحأ نب هللادبع
 نب نمحرلادبع ان « ديزي نب هللادبع ان < يمرادلا نمحرلادبع نب هللادبع

 : لاق ه# رمع نب هللادبع نع « عفار نب نمحرلادبع نع < معنأ نب د دايز

 امهدحأو ريخ ىلع امهالك : لاق دجسم يف نيسلجمب رم # هللا لوسر نأ )

 ءاش نإف هيلإ نوبغريو ىلاعت هللا نوعديف امهدحأ امأ هبحاص نم لضفأ
 نوملعيو هقفلاو ملعلا نوملعتيف ءالؤه امأو ۰ مهعنم ءاش ناو « مهاطعأ

 ظفاحلا لاق ( مهيف سلج مث املعم تثعب افاو لضفأ مهف لهاجلا
 هظفح ءوسل فيعض يقيرفألا معنأوبأو « بيرغ ثيدح اذهو : يواخسلا

 ركب ثيدح نم ةجام نبا هجرخأو : يطويسلا لاقو « دهاوش نتملل نكلو
 نمحرلادبع يبأ ديزي نب هللادبع نع < معنأ نب ب دايز نبا نع < « سینخ نبا

 . رمع نبا نع < اعم امهنع معنأ نبا نع ۰ ثيدحلا ناكف هوحن هب هب يلبحلا

 . ىهتنا

 : [ كلذك لسلسم ] 7
 نب هللادبع ان يمرادلا نمحرلادبع نب هللادبع ىلإ مدقتملا دانسالاب هيورأ

 : مالسلا هيلع ىسوم لاق ) : لاق اطع ان دوسألا نب نامثع نع ۰ ىسوم
 ‹ هسفنل مكحي امك سانلل مكحي يذلا : لاق ؟ مكحأ كدابع يأ براي



 ) 3 / دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 بر اي : لاق ‹ هل تمسق امب مهاضرأ : لاق ؟ ىنغأ كدابع يأ بر : لاق

 . ( يب مهملعأ : لاق ؟ كل ىشخأ كدابع يأ

 : [ كلذك لسلسم ] ۷

 ان ثراولادبع نب دمصلادبع ان يمرادلا ىلإ مدقتملا دانسإلاب هيورأ

 ‹ نمحرلادبع نبا ينعي العلا نع « يفنحلا يضاقلا ميهاربإ نب نمحرلادبع
 فصنلا ناك اذإ » : ل هللا لوسر لاق : لاق  ةريره ىبأ نع « هيبأ نع

 . « موصلا نع وکسمأف نابعش نم

 : [ كلذك لسلسم ] ۸
 رب نامثع ان رمع نب نامثع انآ يمرادلا ىلإ روکذلا دانسإلاب اضیآ هیورآ

 نب نمحرلادبع نع « هللادبع همساو نمحرلادبع نب ةملس يبأ نع « ةرم
 نأ عادولا ةجح يف خي هللا لوسر انرمأ ) : لاق # هيبأ نع « يميتلا نامثع

 . ( فذخلا ىصح لثمب ةرمجلا يمرن

 : [ كلذك لسلسم ] ۹
 وه ديزي نب هللادبع ان يمرادلا ظفاحلا ىلإ روكذملا دانسإلاب اضيأ هيورأ

 : لاق هللا لوسر نأ © رمع نب هللادبع نع « يلبحلا نمحرلادبعوبأ
 ركذ اورثكأو اوتبثاف مهومتيقل اذإف ةيفاعلا هللا اولأساو ودعلا ءاقل اونم ال »
 نإو : يقيرفألاو يواخسلا لاق « تمصلاب مكيلعف اوجضو اوبجلأ نإف هللا

 يب نب هللادبع نع هيلع قفتملا يف دهاش اذه / هثیدحلف هظفح ءوسل فعض (۱۳۳/ب)

 ‹ اوبلجأ ناف خسنلا ضعب يفو حايصلاو ةبلجلا ةكرحم بجللاو « ىفوأ

 . توصلا طالتخا ةكرحم بلجلاو

 : [ كلذك لسلسم ] -
 ان عجشألا ديعس نب هللادبع ان يمرادلا ىلإ روكذملا دانسالاب اضيأ هيورأ

 ينث يقيرفألا وه دايز نب نمحرلادبع نع ينوكسلا وه دلاخ نب ةبقع

 ينرمأ ) : لاق هنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نع عفار نب نمحرلادبع



 *دیاع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح سر

 يدنسلا مامإلل

 اذبلو ( ثالث نم لقآ يف نآرقلا أرقأ ال نأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 . نیحیحصلا يف دهاوش ثيدحلا

 : [ ظافحلاپ لسلسملا ] ۱
 هاقبأ - نامیلس نب نمحرلادبع دیسلا ظفاحلا فراعلا بطقلا ةمالعلا انآ

 رمع نب ىيحي نب نامیلس دیسلا نیدلا سیفن ظفاحلا هدلاو نع - نيمآ - هبر
 « لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ دیسلا ظفاحلا نع « لدهالا لوبقم
 ريهشلا ظفاحلا نع « لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي ديسلا ريبكلا ظفاحلا نع
 يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم ظفاحلا انأ يميجعلا يلع نب نسح خيشلا
 ملاس ظفاحلا خيشلا ان : الاق يناقللا ميهاربإ نب مالسلادبع ظفاحلا خيشلاو
 ايركز ظفاحلا ان يطيغلا مجنلا ظفاحلا ان : لاق يروهنسلا دمحم نبا
 دم ريخلا يبأ نب دمحم نب دم لضفلاوبأ نيدلا يقت ظفاحلا ان يراصنألا
 نيدلا لامج ةاضقلا يضاق ةثالثلا ظافحلا انأ : لاق يكملا يمشابلا دهف نبا
 نيدلا نيز ةمالعلاو اعامس يشرقلا ة ةريهظ نب هللادبع نب دمحم دماحوبأ

 يبأ نب يلع نسحلاوبأ نيدلا رونو يقارعلا نبسحلا نب ميحرلادبع لضفلاوبأ
 ديعسوبأ ظفاحلا انأ : اولاق امهنم ةباتك نايرصملا يمثيبلا ناميلس نب ركب

 روهش يف هطخب انل اهبتك ةزاجإ : ةريهظ نبا لاق يئالعلا يدلكيك نب ليلخ
 نب قلاخلادبع نب دمحم هللادبعوبأ ظفاحلا انأ ةئامعبسو نيسمخو سمخ ةنس
 نب زيزعلادبع نيدلازع يضاقلا انأو : ةريهظ نب دماحوبأ لاقو ناخرط
 يطايمدلا فلخ نب نمؤملادبع نيدلا فرش ظفاحلا نع ۱ ةعامج نب دمحآ
 وه : لاق يرذنملا يوقلادبع نب میظعلادبع دمحوبآ نيدلا يكز ظفاحلا ان

 ظفاحلا انآ يكلاملا يسدقلا لضفلا نب يلع نسخ اوبآ ظفاحما انآ ناخرط نباو
 نب يلع نب دمحم مئانغلاوبآ ظفاحلا انآ يقلسلا دمحم نب دمحأ رهاطوبأ

 ركبوبأ ينث الوكام نب هللا ةبه نب يلع رصنوبأ ظفاحلا انأ يسرلا نوميم
 يموديعلا مزاحوبآ ظفاحلا ینث بيطخلا ركبابأ ظفاحلا ينعي يدهم نب دمحأ



 : ) 3 مس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 نب دمحم وه رطم نب ورمعوبآ ان هیودبع نب ميهاربإ نب دمحأ نب رمع وه
 ان ظفحلاب فصولا ىلع لدي امب روكذملا يروباسينلا رطم نب دمحم نب رفعج
 نب دمحأ بحاص ناطقلا دايز نب لضفلا ان يناخسملا فسوي نب ميهاربإ

 ان نيعم نب ىيحي ان ةمثيخوبأ وهو برح نب ريهز ان لبنح نب دمحأ ان لبنح
 ‹ صفح نب ركب يبأ نع « ةبعش يبأ ان ذاعم نب هللادبع ان ينيدملا نب يلع
 نك : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نأ نمحرلادبع نب ةملس يبأ نع
 /ثيدح اذهو . هرفولاك نوكي ىتح نهسوژر نم نوذخأي ت يبنلا جاوزأ )١1/1(
 ضعب نم مهضعب نارقألا ةياورو ظافحلا ةمئالاب لسلستلا بيجع حيحص
 هيلع قفتم حيحص ثيدح وهو نارقأ مهتسمخ هدعب ةعبرألاو دمحأو

 . لسلست نودب هحيحص يف يراخبلا هجرخأ
 : [ ةيفنحلاب لسلسلا ۲

 ءالع نب دمحم خيشلا هيبأ نع « يجاجزملا فسوي خيشلا نع هيورأ

 نسح خيشلا نع « دمحم نب نيدلا ءالع خيشلا هيبأ نع « يجاجزملا نيدلا
 دمحم خيشلا نع « يلمرلا نيدلا ريخ خيشلا نع « يفنحلا يميجعلا يلع نبا

 نع « يفنحلا يبلشلا نب دمحأ نع « يتوناحلا يفنحلا نيدلا جارس نبا
 یبحی نيدلا نيمأ خيشلا نع « ضيفلا بحاص يفنحلا يكركلا ميهاربإ خيشلا
 « يفنحلا يراخبلا دمحم نب دمحم خيشلا نع « يفنحلا يئارصقألا دمحم نبا

 « يفنحلا يرهاطلا يراخبلا يلع نب دمحم نب دمحم نيدلا ظفاح خيشلا نع

 دومحم ةعيرشلا جات هدج نع « يفنحلا دوعسم نب هللاديبع ةعيرشلا ردص نع

 نيدلا لامج هدلاو نع « يفنحلا دمحأ ةعيرشلا ردص هدلاو نع ۰ يفنحلا

 فرع يراخبلا ركب يبأ نب دمحم نع « يفنحلا يبوبحا ميهاربإ نب هللاديبع

 دمحم نب ركب يبأ ةمئألا سمش لئاضفلا يبأ نع « يفنحلا هداز مامإب
 « يفنحلا يناولحلا دمحا نب زيزعلادبع ةمئألا سمش نع ۰ يفنحلا يرجنزلا
 لضفلا نب دمحم ركب يبأ نع < يفنحلا يلع نب يفسنلا رضخلا يبأ نع



 دباع محم ديناسأ نم دراشلا رصح ) 14 (

 يدنسلا مامإلل

 ىبأ نع « ىفنحلا ىثراحلا دمحم نب هللادبع ذاتسألا نع « يفنحلا يراخبلا
 صفح نب دمحأ ريبكلا صفح يبأ هيبأ نع « يفنحلا دمحم ريغصلا صفح
 ةفينح يبأ مظعألا مامإلا نع « نسحلا نب دمحم نع « يفنحلا يراخبلا
 نع « ةديرب نب هللادبع نع « دثرم نب ةمقلع نع < ‹ يتوكلا تباث نب نامعنلا

 اهبحاص ىلإ ىصوأ ةيرس وأ اشيج ثعب اذإ 6 هللا لوسر ناك ) : لاق هيبأ

 اوزغا : لاق مث ًاريخ نيملسملا نم هعم نمل هاصوأو ةصاخ هسفن يف هللا یوقتب

 الو اولثمت الو اوردغت الو اولغت ال هاب رفك نم اولتاق هللا ليبس يف هللا مسب
 اذإف مالسإلا ىلإ مهوعداف نيكرشملا نم مكودع متيقل اذإو اديلو اولتقت

 نيملسملا بارغأك مهنأ مهوربخأف الاو مهنع اوفكو مهنم اولبقاف اوملسأ
 يف الو ءيفلا يف مهل سيلو نيملسملا ىلع يرجي يذلا هللا مكح مهيلع يرجي

 كلذ اولبقاف اولعف نإف ةيزجلا ءاطعا ىلإ مهوعداف اوبأ نإف بيصن ةمينغلا
 مهولزنت نأ مكولأسف ةنيدم وأ نصح لهأ مترصاح اذإو مهنع اوفكو مهنم
 نكلو مهيف هللا مكح ام نوردت ال مكنإف مهولزنت الف ىلاعت هللا مكح ىلع

 نصح لهأ مترصاح اذإو متيأر اب مهيف اومكحا مث : مكمكح ىلع مهولزنأ

 لا ةمذ مهوطعت الف هلوسر ةمذ وأ هل ةمذ مهوطعت نأ مكودارأق تل وأ

 مكتمذ اورفخت نإ مكنإف مكئابأ ممذو مكتمذ مهوطعأ نكلو هلوسر ةمذ الو

 نع « نايفسو ةبعش ثيدح نم ملسم هجرخأ حيحص ثيدح اذهو ( نوهأ

 . ةددعم قرط نم ًاضيأ نئسلا باحصأ هجرخأو دثرم نب ةمقلع

 : [ ةيكلاملا ءاهقفلاب لسلسملا ]۲۳
 نع « يرمعلا ةنس نب دمحم نع « ينالفلا حلاص خيشلا نع هيورأ

 ميهاربإ نب ديعس نامثع يبأ نع « يتالوولا دمحم هللادبع يبأ فيرشلا
 يتفم يرقلا دمحأ نب ديعس نامثع يبأ نع « هرودقب فرع اهيتفم يرتازمبا

 (1م4/ير يسنتلاو ليلجلادبع / نب دمحم نب دمحم هللادبع يبأ نع « ةنس نيتس ناسملت

 ينايفسلا نيقسب ريهشلا يصاعلا دمحأ نب يلع نب نمحرلادبع ديز يبأو
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 يدنسلا مامإلل

 « يناثلاو يسنتلا ليلجلادبع نب هللادبع نب دمحم ظفاحلا هدلاو نع « لوألا

 ديز يبأ نع « قورزب فورعملا يسونربلا دمحأ نب دمحأ سابعلا يبأ نع

 نب دمحم هللادبع يبأ نع « امهالك يسنتلاو وهو يبلاعثلا نمحرلادبع

 دمحوبآ ان یشآ يداولا رباج نب دمحم هللادبع ىبأ نع « ديفحلا قوزرم

 دمحأ يضاقلا سابعلا يبأ نع ٠ يبطرقلا يئاطلا نوراه نب دمحم نب هللادبع

 يجرزخلا قحلادبع نب نمحرلادبع نب دمحم نع « يبطرقلا يقب نب ديزي نبا

 ثيغم نب سنوي نع « يبطرقلا عالطلا نبا ىلوم جرف نب دمحم ان يبطرقلا
 نع « يبطرقلا ىيحي نب ىبحي نب هللادبع نب دمحم نع « يبطرقلا رافصلا
 ةرجپلا راد مامإ نع < يبطرقلا ىيحي نب ىيحب انآ يبطرقلا ىيحي : نب هللاديبع

 هللا لوسر نأ ) رمع نب هللادبع نع ؛ « عفان نع < سنأ نب كلام هللادبع يبأ

 ‹ ةفحجلا نم ماشلا لهأ لهيو « ةفيلحلا يذ نم ةنيدملا لهأ لهي : لاق يي

 . ( نرق نم دجن لهأ لهيو
 : [ ةيعفاشلا ءاهقفلاب لسلسملا ] 4

 نب ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا ةمئألا ىدتقمو ةنسلا مامإ نع هيورأ

 « يعفاشلا ناميلس ديسلا هدلاو نع « ىعفاشلا لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي

 خيشلا نع « يعفاشلا لدهألا لوبقم فيرش دمحم نب دمحأ ديسلا نع
 ريشقاب ديعس خيشلا نب هللادبع خيشلا نع « يعفاشلا يلخنلا دمحم نب دمحأ

 يرصملا ينيسح ا ميحرلادبع ديسلا نب رمع ديسلا نع < يعفاشلا يكملا

 هدلاو نع « يعفاشلا يلمرلا ةزمح نب دمحأ نبا دمحم نع « يعفاشلا

 نيدلا باهش نع ۰ يعفاشلا يراصنألا ايركز يضاقلا نع « يعفاشلا

 نع « يعفاشلا ینالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ لضفلا ىبأ ظفاحلا

 ؛ راطعلا نب ءالعلا نع < ىعفاشلا يقارعلا نيدلا نيز لضفلا يبأ ظفاحلا

 نب دمحم خيشلا نع « يلبرإلا لالس نبا لامكلا نع ۰ يوونلا مامإلا نع

 بحاص ينيوزقلا رافغلادبع خیشلا نع « ریغصلا لماشلا بحاص دمحم



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سا 3 (

 يدنسلا مامإلل

 دمحم نع لضفلا نب دمحم مامالا نع « يعفارلا مساقلا يبأ نع ۰ يواحلا

 « يلازغلا دمحم نب دمحم نب دمحم مالسالا ةجح نع يروباسينلا ىيحي نبا

 نب هللادبع دمحم يبأ هدلاو نع « كللادبع 9 يبأ نيمرحلا مامإ نع

 نب ميهاربإ نع « يزورلا دمحأ نب دمحم ديز يبأ نع , نييئاسارخلا قيرط

 ا ؛ يزورلا دمحأ

 علنی نب مح نيز یی نب دمع نع ٠ جرج نبا
 هنيمب نع ملسي ناك هنأ ) 6# يبنلا نع « رمع نبا نع « نابح نب عساو همع

 . ( هراسي نعو
 : [ هبلاغ يف ةلبانحلا ءاهقفلاب لسلسملا ] 6

 ليلخ نب رداقلادبع خيشلا نع « يجاجزملا فسوي خيشلا نع هيورأ

 يبلعثلا رداقلادبع خيشلا نع « يلبنحلا دمحأ نب دمحم نع هداز كدك

 (۱۳۵/) نب نيدلا يقت / نع « يلبنحلا يتوهبلا نمحرلادبع خيشلا نع « يلبنحلا
 دمحأ نيدلا باهش يضاقلا هدلاو نع « يلبنحلا يحوتفلا يراخبلا دمحأ

 باهش يضاقلا نع ۰ يرهاقلا يلبنحلا يحوتفلا راجنلا نب زيزعلادبع نبا

 دمحأ تاكربلا يبأ نيدلازع يضاقلا نع < يلبنحلا يناديملا يرهاقلا لصألا

 ينانكلا هللا رصن نيدلا رصان يضاقلا نب ميهاربإ نيدلا ناهرب يضاقلا نبا

 يبآ رخفلا نع < يلبنحلا يقشمدلا يضاقلا نب هللادبع لامجلا نع < يلبنحلا

 يلع نب نسا يلع يب نع 0 ١



 ) 4 ( دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ان لبنح نب دمحأ مامإلا هيبأ نع « لبنح نب دمحأ مامإلا نب هللادبع نع
 : لاق 6 يبنلا نأ رمع نبا نع « عفان نع « هللاديبع نع « ديعس نب ىيحي

 رمأ ناف ةيصعمب رمؤي مل ام هرك وأ بحأ اميف ءرملا ىلع ةعاطلاو عمسلا »
 . « ةعاط الو عمس الف ةيصعع

 : [ ءارقلاب لسلسلا ] 7

 دمحم خيشلا هيبأ نع ۰ يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع هيورأ

 نع « يدنسلا مشاه دمحم خيشلا نع « يدنسلا يراصنألا بوقعي نب دارم

 رون نع « يميجعلا نسح خيشلا نع « يفنحلا ةكم ىتفم رداقلادبع خيشلا
 يرقملا نميلا ثدحم نب دمحم نب نمحرلادبع نب دمحم نب يلع نيدلا
 دمحم سمشلا نع ۰ يعفاشلا يديبزلا ينابيشلا عبيدلا يلع نب نمحرلادبع
 ديسلاو (ح) صاخلا دمحم نب قيدصلا هدلاو نع < صاخلا قيدصلا نبا

 يلع نب نمحرلادبع خيشلا هيجولا يرقلا نع « لدهألا نيسح نب رهاطلا
 يواخسلا نمحرلادبع نب دمحم سمشلا ظفاحلا نع « ينابيشلا عبيدلا
 دمحم نب ناوضر ميعن يبأ ظفاحلا نيثدحماو ءارقلا خيش ىلع تأرق : لاق
 انأ ميركلادبع نب دمحم نب يلع نسحلاوبأ يرقلا انآ هللا همحر يلمتسلا

 ةكمب اعامس يسيوألا ميهاربإ نب دمحآ مئانغلا يبآ نب دمحم هللادبعوبأ يرقل

 يفاصرلا دمحم نب هللادبع نب دمحأ سابعلا يبأ يرقلا ىلع تأرق : لاق

 نوع نب ىيحي نب يلع نب دمحأ رفعج يبأ ةكمب نيئرقملا ىلع تأرق : لاق
 لاق (ح) حون نباب فرع يقفاغلا بويأ نب دمحم هللادبع يبأو يراصحلا هللا
 انأ يركبلا دمحأ نب دمحم هللادبعوبأ يرقملا ةجردب ايلاع انأو : يواخسلا

 يرقملا ذاتسألا انأ يلعبلا دمحأ نب ميهاربإ قاحسإوبأ يرقملا ةمالعلا
 يشآ يداولا رباج نب دمحم نب دمحم هللادبعوبأ يرقملاو يطانرغلا نايحوبأ
 فسوي نب دمحم هللادبعوبأ يرقملا يضرلا انآ لوألا ىلع اعامسو هظفل نم
 نب دمحم نب دمحأ سابعلاوبآ سنوت يضاق يرقملا انأ : يناثلا لاقو يبطاشلا



 دیم نعم یاسا زيهرشا رس سس سو
 يدنسلا مامإلل

 دمحم نب دمحأ نب دمحم نسحلاوبأ يرقملا انأ : الاق يجرزخلا رامغلا نسحلا

 نب دمحم هللادبعوبأ يرقملاو امهلوآ داز نوملس نب ليعامسإ ني دمحم نبا

 نب يلع نسحلاوبأ ذاتسألا يرقلا انأ : ةعبرألا لاق يدزألا دوعسم نب دمحأ
 لاق (ح) ينالوخلا حاجن نب ناميلس دوادوبآ يرقلا انآ لیذه نب دمحم
 ظفاحلا نب رمع نب دمحأ ىرخأ ةجردب ايلاع ينأبنأو : يواخسلا

 يبأ نب دمحآ سابعلا يبأ نع <« قشمد ةيحلاصب ًاهافش يلبنحلا يداهلادبع

 (۱۳۵/ب)دمحم نب / نامثعو رمعوبأ رخفلا يرقلا ظفاحلا انأ : لاق يلبنحلا زعلا ركب

 قيثو دمحم نب ميهاربإ قاحسإ يبأ يرقملا مامإلا نع ۰ يكلاملا يرزوتلا
 هللادبعوبأ سلدنألا دنسم يرقملا انأ : لاق اعامس نكي مل نإ انذإ يسلدنألا
 نب دمحأ هللادبعوبأ يرقملا انأ يليبشألا نوقرز نب دمحأ نب ديعس نب دمحم

 نب نامثعو رمعوبأ ظفاحلا يرقلا انأ : الاق انذإ ينالوخلا هللادبع نب دمحم

 لهأ فلتخاو : هريسيت يف لاق ًانذإ : امهيناث لاق ينادلا نامثع نب ديعس
 ىلع مهليلدو ريغ ال ربكأ هللا : لوقي مهضعب ناكف ريبكتلا ظفل يف ءادألا

 انخيش انثدح امك ةدايز ريغ نم كلذب ةدراولا ثيداحألا عيمج كلذ ةحص

 ان يرقلا يصمحلا نارمع نب ىسوم نب دمحأ نب سراف نب حتفلاوبآ
 نسحلا ان يلتخلا ملسم نب دمحأ ان نسحلا نب ب يقابلا دبع وه يرقلا نسحلاوبأ

 انذاتسا ىلع تاجرد ثالثب ايلاع تأرقو : يواخسلا لاق (ح) دلخم نبا

 جرفلا يبأ ىلع متأرق هل تلق هللا همحر ينالقسعلا لضفلا يبأ سانلا مامإ

 مساقلا يبأ نع « ريقملا نب نسحلاوبأ انأبنأ يسوبدلا رونلاوبأ انأ دامح نبا
 ىيحي انث يبهذلا رهاطوبأ انأ يرشبلا نب مساقلاوبآ انأ يربكعلا رصن نب رصن

 نسحلاوبأ وه يزبلا انث : هل ظفللاو دلخم نباو وه لاق دعاص نب دمحم نبا

 ىلع تأرق : لاق ةزب يبأ نب ب عفان نب مساقلا نب هللادبع نبا دمحم نب دمحأ

 املف نيطنطسق نب هللادبع نب ليعامسإ ىلع تأرق : لاق ناميلس نب ةمركع

 ىلع تأرق ينإف ةروس لك ةمتاخ عم متخت ىتح ربك : لاق ىحضلاو تغلب



 ) 141 0س ل دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 هرمأف دهاجم ىلع أرق هنأ ريثك نبا ينربخأو كلذب ينرمأف ريثك نبا هللادبع
 نبا هربخأو كلذب هرمأف سابع نب هللادبع ىلع هأرق هنأ دهاجم هربخأو كلذب
 46 يبنلا ىلع تأرق : يبأ لاق كلذب هرمأف بعك نب يبأ ىلع أرق هنأ سابع
 هجرخأ ءارقلاب لسلستلا نسح ثيدح اذه : يواخسلا لاق كلذب هرمأف

 نب دمحم نع < يرقملا دمحم نب هللادبع نب دمحم نع ۰ هکردتسم يف مكاحلا

 هاورو هاجرخي ملو دانسالا حیحص هنإ : لاقو يزبلا نع < غياصلا يلع

 « لدعلا دايز نب دمحم نب هللادبع نع « مكاحلا نع « بعشلا يف يقهيبلا

 ركذي مل هنكل هب ةزب يبأ نبا نع « ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم ركب يبأ نع
 نب ةمركع وأ ةزب ىبأ نبا نوكي نأ فئاخ انأ : ةميزخ نبا لاقو # ىبنلا هيف

 لاق ريثك نباو ليعامسإ نيب ينعي ًالبش دانسإلا اذه نم طقسأ دق ناميلس
 ريثك نبا ىلع ليعامسإ ةءارقب يعفاشلا حرص دقف دقتنم وهو : يواخسلا

 : يميجعلا نسح خيشلا لاق هيلع أرق نم رخآ هنأ : لاق لب يبهذلا اهتبثأو
 سمشلا نم هتزاجإب يندملا دمحم نب دمحأ نيدلا يفص مامإلا انخيش انأو

 خيش نع « دهف نب نيدلا يقت ظفاحلا نع « ايركز نيزلا نع « يلمرلا -
 انتربخأ : لاق هنأل ؛ رشنلا يف - هللا همحر - يرزجلا نب سمشلا ءارقلا

 ةيحاصلا دمحأ نب يلع ةنبا دمحم تنب برعلا تس دمحم مأ ةرمعملا ةخيشلا

 روكذملا يلع نسحلاوبأ يدج انآ : تلاق قشمد رهاظ حفسلاب اهلزنمب ةهفاشم
 انأ هباتك يف رافصلا نب دمحأ نب رمع نب هللادبع انأ ةرضاح انأو هيلع ةءارق

 دعب مث هلثم قباسلا هدنسب يقهيبلا وه ظفاحلا ركبوبأ انأ يماحشلا مساقلاوبأ

 تحص دقف البش امهنم دحاو طقسي ملو تلق : لاق ةميزخ نبا مالك هلقن

 ريثك نبا نع « فورعمو لبش نعو ۰/ هسفن ريثك نبا ىلع ليعامسإ ةءارق (131/1)
 ةمركع نع « يزبلا نع « يميركلا سنوي نب دمحم هاور هنأ ىلع ملعأ هللاو

 عم ربك : لاق ىحضلاو تغلب املف هللادبع نب ليعامسإ ىلع تأرق : لاق

 هللادبع ىلعو دابع نع « لبش ىلع تأرق ينإف متخت ىتح ةروس لک ةقاخ



 دباو دمحم دهئاسأ نم دراشلا رح ل لد لل( 3 (

 يدنسلا مامإلل

 هرمأف دهاجم ىلع أرق هنأ ريثك نب هللادبع ينربخأو كلذب ينرمأف ريثك نبا
 يربلا ةياور يف لصتم دنسم ثيدحلاو تلق . ىهتنا هعفر ىتح هقاسو كلذب
 قيرط لاصتا يف حداق ريغ اذهو ريثك نبا نع « ليعامسإ نع « ةمركع نع

 اذبل مكاحلا حيحصت بقعت يبهذلا نأ نم يواخسلا هلقن ام امأو ريثك نبا
 رفعجوبأ لاقو ثيدحلا فيعض هنأ : متاحوبأ هيف لاق يزبلا نأب ثيدحلا

 اذه رثؤم ريغ نعطف . ىهتنا ثيداحألا لصوي ثيدحلا ركنم هنأ : يليقعلا

 ناك يزبلا نآ : رشنلا يف لاق “ هللا همحر - يرزجلا نبا خيشلا نال كلذو

 ةكمب ءارقإلا ةخيشم هيلإ تهتن تنا اهيف ةقث ابل انقتم اطباض اققح ةءارقلا يف امامإ

 ىحضلا نم ةروسلا ةمتاخ يف ريبكتلا اذهو . ىهتنا مارحلا دجسملاب انذؤم ناكو

 الف نقتم ققح ابل طباض اهيف ةقث وه يتلا ءادألا ةيفيكب قحلم متخت نأ ىلإ

 ةعفرب درفت الو ةءارقلاب قلعتي ام ريغ يف ثيدحلا فيعض هنوك كلذ يف حدقي

 نب نسحلا العلا يبأ ظفاحلا نع « رشنلا يف يرزجلا نبا خيشلا هلقن ام ىلع
 نإف يزبلا الإ ريبكتلا دحأ عفري مل : لاق هنأ ينادمبلا راطعلا دمحأ

 درفت هنأل ؛ ىهتنا يزبلا ىلع اهلك اهرادمو هعفرب هنع ترفاظت دق تاياورلا

 يواخسلا ظفاحلا لاق دقف هعفرب درفني مل هنأ ىلع هل طباض هيف ةقث وه اميف

 يف يليلخلا ىلعيوبأ هاورف ىرخأ قيرط اذه هثيدحل : [ ةيكلملا رهاوجلا يف ]

 نب هللادبع نب دمحم ان متاح يبأ نب نمحرلادبع ان يدج انث داشرإلا

 : لاق هللادبع نب ليعامسإ ىلع تأرق : لاق #4 يعفاشلا انث مكحلادبع

 ‹ ةصاخ دانسإلا اذه هكردتسم يف مكاحلا دروآ اذكو هب ريثك نبا ىلع تأرق

 ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأو : تلق . ىهتنا هب مكحلادبع نبا نع « مصإلا نع

 ىسدقملا هللادبع نب دمحأ نب هللادبع دمحم ىبأ ىلع هتءارقب رجح نبا ظفاحلا
 رهاطوبأ ظفاحلا انأ ىنادمبلا ىلع نب رفعج نع « راجحلا نم هتزاجإب

 نب هللادبع نب ليلخلا ىلعيوبأ ظفاحلا انأ رابجلادبع نب ليعامسإ انأ يفلسلا

 مث ميهاربإ نب دمحأ هربخم هب ينيوزقلا يليلخلا ليلخلا نب ميهاربإ نب دمحأ



 3 سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 نب یسوم نع « هدنسبو ورمعوبآ ظفاحلا یور : يرزجلا نبا خیشلا لاق

 نإ : يعفاشلا سيردإ نب دمحم هلادبعوبآ يل لاق : يزبلا لاق : لاق نوراه

 ظفاحلا انخيش لاق # دمحم كيبن ننس نم ةنس تكرت دقف ريبكتلا تكرت

 . ىهتنا ثيدحلا اذہل هحيحصت يضتقي اذهو : ريثك نب نيدلا دامع

 : [ ةاحتلاب لسلسملا ۷
 سيفن هدلاو نع - هبر هاقبأ - ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا نع هيورأ

 نب قلاخلادبع خيشلا نع ۰ لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس نيدلا
 يميجعلا نسح خيشلا نع « ةليقع دمحأ نب دمحم نع « يجاجزملا ركب يبأ

 دهاوش باتك هلو يوحنلا يجافخلا دمحم نب دمحأ باهشلا نع ۰ يوحنلا

 ظفاحلا / نع « يوحنلا يمقلعلا نمحرلادبع نب دمحم خيشلا نع « ينغملا (1777ب)
 يوحنلا ينمشلا دمحأ نب دمحم يقتلا نع « يوحنلا يطويسلا نيدلا لالج

 يوحنلا يشرقلا ةريهظ نب هللادبع نب دمحم نيدلا لامج نع « ينغملا حراش

 نب نميهملادبع يوحنلا هيقفلا انأ يناسملتلا قوزرم نب دمحأ نب دمحم نع
 يتسبلا يرهفلا رمع نب دمحم يوحنلا ةمالعلا انأ : لاق يرصحلا دمحم
 يوحنلا ظفاحلا انأ يوغللا نوراه نب دمحم يوحنلا هيقفلا ىلع تأرق : لاق
 دمحأ رفعجوبأ يوحنلا ذاتسألا انث : لاق ةءارق يناسليطلا دمحم مساقلاوبأ

 نب رفعج هللادبعوبأ كثدح هل ليق ليق ةءارق بيدألا ىمغرولا دمحم نبا

 مدقتملا جارس نب كلملادبع ناورموبأ انأ هب رقأف ةءارق بيدألا يكم نبا دمحم

 حراش يليلفألا ايركز نب دمحم هللادبع يبأ نب ميهاربإ مساقلاوبأ انآ ةيبرعلا يف
 يف ريهشلا غبصألا نب مساق ان : ربلادبع نبا ظفاحلا انآ لاق يبنتلا رعش

 اهريغو ةيبرعلا بحاص ةبيتق نب ملسم نب هللادبع دمحوبأ انث اهريغو ةيبرعلا
 : رفع ظفللاو ةبيتق نباو وه لاق ينامرهلا نسح نب رفعج ىلإ رخآ دنسبو
 وبأ ان بيرق نب كلملادبع وهو يعمصألا انث يدادغبلا ليلخ نب دمحأ انث

 لاق : لاق هيبأ نع « ةديرب نب هللادبع نع « يبسارلا ميلس نب دمح لاله



 دبام دمع دین نم دراشلارصح
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 يدنسلا مامإلل

 ةنجلا لهأ ناحير دیسو محللا ةرخآلاو ایندلا مدآ ديس » : هللا لوسر

 نم هل یرغصلا ةاحنلا تاقبط يف يطويسلا ظفاحلا ثيدحلا جرخأ « ةيغافلا

 نبا اذکو : لاق يعمصألا ىلإ نوراه نب هلادبع يبآ انخیش نم ةاحن مهلك

 لاقو . یهتنا هریهظ نبا هخیشو ينمشلا انخیش ىلإ هدعب نمو دیشر
 هيف لاق لیلخ نب دمحأو فیعض ثيدحلا اذه نأ : هتالسلسم يف يواخسلا

 اذه ءاج نكل . ىهتنل متاحوبأ هبذك لب هب جتحي ال فيعض : ينطقرادلا
 يف ینوباصلا نامثعوبأ هجرخأو ليلخ نب دمحأ قيرط ريغ نم ثيدحلا
 محللا مدألا ريخ ىلع ارصتقم يوبنلا بطلا يف ميعنوبأ هلبقو نيتئاملا

 قوف نمو يعمصألا عم قحلاو ةفرعملا ةوقب يئاسكلا هيلع لاطتسا ربخ

 نب نسح خيشلا ىورو ملعأ هللاو ناسللا لهأ ءاحصفلا برعلا يعمصألا

 هنامز ىوحن نع « ىناونشلا نع ىلبابلا نع « ايلاع هب ربخأو ىشايعلا

 هاشداب قداص ديسلا نع « اضيأ ايلاع هب ربخآو رطقلا حراش يهكافلا هللادبع

 هلاق ىهكافلا نع ةزاجإ یمزمزلا زيزعلادبع نب دمحم ةمالعلا نع « يوحنلا

 : ] نییکلاب لسلسلا [ ۹۸

 نع « ةدم ةكمب رواج دقو يراصنألا نيسح دمحم خيشلا يمع نع هيورأ

 ارارم ةدم ةكمب ماقأو يراصنألا يدنسلا بوقعي نب دارم دمحم خيشلا هيبأ

 ةيفنحلا يتفم رداقلادبع خيشلا نع < جحلا ليصحتل ةدم ةكمب ماقأو يدنسلا

 ‹ ةزاجإ يكملا يربطلا ينيسحلا مرکم نب ىيحي نب دمحم نب رداقلادبع نبا



 يو لت. ع دم دامن دوش رس
 يدنسلا مامإلل

 مامإلا هدج نع « ماقلا مامإ یکلا يربطلا دمح نب رداقلادبع هدلاو نع

 يلاعملا يبأ مامإلا هذج نع 3 يكملا ريخألا بحنا دمحم نب / مركم نب ىيحي (1/1)

 نع « ىكملا دمحم طسوألا بحملا نب دمحم نيدلا ىضر نب دمحم نيدلا بح

 مامإلا يدلاو انأ يكملا دمحأ نب دمحم نميلا يبأ ةمالعلا مامإلا هيبأ مع

 يدلاو انأ : لاق يكملا يربطلا ىضرلا نب دمحأ سابعلاوبأ نيدلا باهش

 يآ نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ نيدلا يضر ةمالعلا ليلخلا ماقم مامإ

 نيدلا بح ظفاحلا نب دمحم نيدلا لامج ةاضقلا يضاق نب دمحم دمحأوبأ

 مامإلا هبانأ اضيأ ىضرلا نب دمحأ وه : لاق يكملا يربطلا هللادبع نب دمحأ

 نمحرلادبع E نيدلا نکر جم يربطلا ىضرلاو وه : : لاق

 هو يضاقلا ۲ مامإلا يدج انآ هيلع یئارقب یکلا يربطلا ینابیشلا

 نب فلخ مساقلا يبآ نب يلع نسحلاوبأو يربطلا نيسحلا نب يلع نب نيسحلا

 مرحلاب هيلع اعامس يماشلا ينانكلا خامشلا نب رمع نب مساق نب هللا ةبه

 نب نسحلا دمحوبأ هب ان : لاق روكذملا فلخ مساقلاوبأ هب انآ : الاق فيرشلا

 هب انأ ةئامعبرأو نيرشع ةنس يكملا يسقبعلا سارف نب ميهاربإ نب دمحأ

 ركبوبأو يكملا يعازخلا عفان نب قاحسإ نب دمحأ نب عفان نب دمحم نسحلاوبأ

 نب دمحأ نب قاحسإ دمحنوبأ هب انآ : الاق نمؤملادبع نب هللادبع نب دمحأ

 هب انأ ةئامالثو تس ةنس دودح يف اهرقم ىكملا ىعازخلا ىبأ نب قاحسإ

 يقرزألا ديلولا نب دمحم نب دمحأ نب هللادبع نب دمحم ديلولاوبأ خرؤملا مامإلا



 ۔دیمدس دیس نم درشارص سم
 يدنسلا مامإلل

 يكملا حادقلا نامثعوبأ وه ملاس نب ديعس نع ۰ يدج ىنث : لاق يكملا

 نب كلملادبع ةكم يتفم وه جيرج نبا نع « يكملا وه ملسم نب ميلسو
 سابع نب هللادبع نع ؛ يكملا حابر يبأ نب ءاطع نع « يكملا زيزعلادبع
 ةليلو موي لك تيبلا اذه ىلع ىلاعت هللا لزني » : ل هللا لوسر لاق : لاق

 نورشعو نيلصملل نوعبرأو نيفئاطلل اهنم نوتس همحر ةئامو نيرشع
 يف بيطخلاو ناميإلا بعش يف يقهيبلا هاور : يواخسلا لاق « نيرظانلل

 نم بيرغ : هجيرخت بقع لاقو نيتئاملا نم يناثلا ءزجلا يف ينوباصلاو هخيرات

 هنسحو : يواخسلا لاق ه# سابع نبا نع « ءاطع نع < جيرج نبا ثيدح

 هدهاوشل هانسح امنأ رهاظلاو ءايحألا جيرخت يف يقارعلاو هبيغرت يف يرذنملا

 دقف ديجب سيل جيرج نبا ثيدح نم بيرغ هنأ ينوباصلا ىوعدو : لاق مث

 نع « يعزوألا نع « رفسلا نب فسوي هاور : هجيرخت بقع يقهيبلا لاق
 مجعلا يف يناربطلا كلذك هجرخأو : يواخسلا لاق سابع نبا نع « ءاطع

 فسوي اخأ هنوك لامتحاو نمحرلادبع مهضعب هامس : رفسلا نبا لاق ريبكلا

 (۱۳۷/ب) نب فسويب مهضعب هامسو روكذملا / ثيدحلا اعم ايوري نأ عنام ال ذإ مئاق
 نأ ينعي ضيفلاوبأ ضيفلا نب رفسلا نبا وه : فسوي دعاص نبا لاق ضيفلا

 اذبلو هدج ىلإ هبسنو باصأ : ضيفلا نب فسوي لاق نمف هدج مسا ضيفلا

 انث : لاق ريبكلا يف يناربطلا هجرخآ سابع نبا نع « ىرخأ قيرط ثيدحلا
 نب هللادبع نب دمحم ان يرمعلا ديزي نب دلاخ ان يرتستلا قاحسإل نب نيسحلا

 لاق : لاق سابع نبا نع « ةكيلم يبأ نبا نع « يثيللا ريمع نب ديبع
 اهنم نوتس ةمحر ةئامو نيرشع موي لك ىلاعت هللا لزني » : ل5 هللا لوسر

 : لاق مث « نيرظانلل نورشعو تيبلا لوح نيفكاعلل نوعبرأو نيفئاطلل

 هللا دنع ملعلاو ملاس نب ديعس قيرط ةحصلا ىلإ ثيدحلا اذه قرط برقأو

 . ىهتنا



 سر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام مال

 : [ هرثكأ يف نييندملاب لسلسلا ]9
 دیعس دمحم رمعلا هخيش نع < يندملا ينالفلا حلاص خيشلا نع هيورأ

 نسح نب ميهاربإ خيشلا نب ؛ رهاط دمحم رهاط يبأ خيشلا نع « يندلا رفس

 يشاشقلا دمحم نب دمحأ نيدلا يفص انآ يندملا هيبأ نع < يندملا يدركلا

 يندملا مث يوانشلا سابعلا يلع نب دمحأ بهاوملا يبأ هخيش نع « يندملا

 يندلا مث يلاورهنلا ينيسحلا رفعج نب رفنضغ ديسلا نع « هرس سدق

 لوألا امأ اتقو ةنيدملاب رواجلا ىطابنسلا قحلادبع فيرشلا نب دمحأ باهشلاو

 رونلا دنسلا نع « يندلا مث يدنسلا نيدلا دعس نب هللادبع ةمالعلا نعف

 يندلا مث يقشمدلا يواسولا قارع نب يلع نب دمحم روهشلا يلولا نب يلع
 رواجملا ةکم لیزن یطابنسلا قحلادبع نیزلا هدلاو نع « یناثلا اذکو هتیاورب

 لیزن يواخسلا نمحرلادبع نب دمحم نيدلا سمش ظفاحلا نع « ًاتقو ةنيدلاب
 يبآ فرشلا هللاب فراعلا نع < ‹ كلام مامالا ةبق ة يلامش عیقبلاب نوفدلا ةنيدلا

 نع ۰ يندلا ينامثعلا يغارلا نيسحلا نب ركب يبآ نب نيزلا نب دمحم حتفلا

 ينامثعلا رمع نب نيسحلا نب ركب يبأ نب نيزلا اهبيطخو ةنيدملا يضاق هدلاو

 هللادبع نيدلا فيفع ظفاحلا يندملا مرحلاب نيثدحملا خيش نع « يندملا يغارملا

 نع « يندملا يرطملا فلخ نب دمحأ نب دمحم نيدلا لامج ظفاحلا مامإلا نبا

 نب بوقعي يبأ مع هب انأ يكملا يربطلا دمحم نب ميهاربإ نيدلا يضر مامإلا

 انأ يكملا يمشابلا رجلا نب سنوي نب ىيحي فيرشلا انأ يكملا يربطلا ركب يبأ

 انأ يسخرسلا يومحلا دمحوبأ انأ يدوادلا نسحلاوبأ انآ يزجسلا تقولاوبآ

 ىور دقف : ةدم ةنيدملاب رواجملا يراخبلا هللادبعوبأ لاق يربرفلا هللادبعوبأ
 نيب ةحيحص مجارت ررح يراخبلا نأ خياشملا نم ةعامج نع « يدع نبا

 نب زيزعلادبع انث : لاق نيتعكر ةمجرت لكل يلصي ناكو هربنمو # يبنلا ربق
 نأ يندملا يرهزلا باهش نبا نع « يندلا مساقلاوبأ وه يسيوألا هللادبع

 هنأ ) هربخأ نامثع ىلوم يندملا نارمح نأ هربخأ يندملا يثيللا ديزي نب اطع
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 يدنسلا مامإلل

 مث اهلسغف تارم ثالث هیفک ىلع غرفأف ءانإب اعد نافع نب نامثع ىأر

 ىلإ هيديو اثالث ههجو لسغ مث قشنت قشنتساو ضمضمف ءانإلا يف هنيمي لخدأ

 نيبعكلا ىلإ تارم ثالث هيلجر لسغ مث هسأرب حسم مث تارم ثالث نيقفرملا
 ىلص مث اذه يئوضو وحن أضوت نم » : # هللا لوسر لاق : لاق مث

 ظفاحلا ىلإ هبو (ح) « هبنذ نم مدقت ام هل رفغ هسفن امهيف ثدحي ال /نيتعكر

 نب نمؤملادبع نيدلا فرش ظفاحلا ىلع « هعامسب يرطملا نيدلا فيفع
 ا ‹ يسوطلا دلوملا نم ةماعلا هتزاجإب يطايمدلا فلخ

 ۰ يدولجلا یسیع نب دم نع < يسرافلا رفاغلادبع نع يوارفلا

 اجلا نب ملسم نيسحلا يبأ ةجحلا ظفاحلا نع « يزورل دمحم نب هر

 انأ دادغب ليزن يئاسنلا ةمثيخوبآ وه برح نب ريهز انثدح : لاق هنأ يريشقلا

 دعس نب ميهاربإ يبأ انأ يندملا يرهزلا فسويوبأ وهو ميهاربإ نبا بوقعي
 خاص نع « يندلا قاحسإوبأ يرهزلا فوع نب نمحرلادبع نب ميهاربإ نبا
 يرهزلا ملسم نب دمحم وهو باهش نبا لاق يعباتلا يندملا ناسيك نبا وه
 يندملا يعباتلا نافع نب نامثع ىلوم وهو نارمح نع « ثدحي يعباتلا يندملا

 باتك يف ةيآ الول اثيدح مكنثدحأل هللاو : لاق نامثع أضوت املف : لاق هنأ

 لجر أضوتي ال » : لوقي #3 هللا لوسر تعمس ينإ هومکتئدح ام هللا

 « اهيلت يتلا ةالصلا نيبو هنيب ام هل رفغ الإ ةالصلا يلصي مث هءوضو نسحيف

 هلوق ىلإ (ىدبلاو تانيبلا نم انلزنأ ام نومتكي نيذلا نإ ) ةيآلا : ةورع لاق

 حيحص نتلا حيحص ثيدح اذه : يدركلا ميهاربإ خيشلا لاق ( نونعاللا )

 هيف عمتجا دانسإ اذه : هللا همحر يوونلا لاق لسلسم وه اميف لسلستلا

 هنوك يهو ىرخأ ةفيطل هيفو ضعب نع مهضعب يوري نويندم نوعبات ةعبرأ
 يرهزلا نم انس ربكأ نايسك نب حلاص ناف رغاصألا نع رباكألا ةياور نم
 . ىهتنا
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 يدنسلا مامإلل

 : اضيأ هرثكأ يف نييئدم لاب لسلسملا | ۰

 سيوأ يبأ نبا وهو ليعامسإ انث : لاق يراخبلا ىلإ قباسلا دانسإلابو

 نامیلس نع < * يندلا سيو يبأ نب ديمح ادبع نب رکیوبآ وه يخ ينث د يندملا

 نب هلادبع نب دمحم وه قيتع قيتع يبأ نب دمحم نع « « يندلا يميتلا بالب نبا وه

 نبا نع « يناملا يميتلا قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلادبع نب دمحم قيتع يبآ

 نأ يندلا هللادبعوبأ وه ريبزلا نب نب ةورع نع <« يندملا يرهزلا وه باهش

 ةبيبح مأ نع « # هللا لوسر ةبيبر ةيندلا ةيموزخملا يه ةملس يبأ تنب بنيز

 تنب بنيز نع < - اهنع هللا يضر - نينمؤملا مأ ةلمر يه نايفس يبأ تنب

 اهيلع لخد هللا لوسر نأ ) - اهنع هللا يضر - نينمؤملا مأ يه يه شحج

 مويلا حتف برتقا دق رش نم برعلل ليو هللا الإ هلإ ال » : لوقي ًاعزف ًاموي

ماهبإلا هيعبصاب قلحو « هذه لثم جوجأمو جوجأي مدر نم
 ي ي ر 

 ؟ نوحلاصلا انيفو كلهنأ هللا لوسر اي : تلقف شحج تنب بنيز تلاق

خبلا نم يعاست دنس اذهو ( « ثبخلا رثك اذإ معن » : لاق
 26 يبنلا ىلإ ي يرا

ص ةوسن ثالث هيفو دنسلا اذه نم لوطأ يراخبلا يف سيلو
 عقوو تايباح

 اٿ : لاق ملسم ىلإ قباسلا دانسإلابف تايباحص ةوسن عبرأ هيف دنس ملسل

 يبأ نباو « برح نبریهزو « يثعش ألا رمع نب ديعسو ةبيش يبأ نب ركبوبأ

 نع « ةورع نع « يرهزلا نع « نايفس انث : اولاق ىيحي نب دمحم وه رمع

 تنب بنيز نع < اهمأ نع « ةبيبح مأ تنب ةبيبح نع <« « ةملس يبأ تنب بنيز ۱

 ضعب لاق : رجح نبا ظفاحلا لاق ةبيبح مأ تنب ةييبح دازف هوحن / شحج + (۱۳۸/ب)

 لاق يراخبلا قیرط عاطقناب نذوت ؤت ةبیبح رکذب ملسم ةياور نأ : حارشلا

 يف قباسلا بيعش قيرط ىلع علطي مل نم مالك وهو : لاق : يراخبلا

 ناميلاوبأ انأ ةمث : يراخبلا لاق ثيح ثيدحتلاب اهيف حرصملا ةوبنلا تامالع

 يبأ تنب بنيز نأ ريبزلا نب ةورع ينربخأ : لاق يرهزلا نع بيعش انأ

 نايفسف : لاق عاطقنا الف اهتثدح نايفس يبأ تنب ةيبح مأ نأ هتثدح ةملس



 ام بینا نم داش رصح س
 يدنسلا مامإلل

 « عامس اهل تبث دق بنیز نأل كلذو اهطقسي ةراتو ةبيبح ركذي ةرات ناك

 ةبيبح مأ نع عامس اضیآ اهل تبثو ةبيبح ةطساوب ثيدحلا اذهل ةبيبح مآ نع

 لصتم ديزملا نم ملسم يف الو اعطقنم يراخبلا يف ام نوكي الف ةطاسو ريغب

 : [ هبلاغ يف نييقشمدلاب لسلسلا ] ۱
 لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب نامیلس نب نمحرلادبع دیسلا نع هیورآ

 ركب يبأ نب قلاخلادبع خيشلا نع « هيبأ نع - هءاقب یلاعت هللا لاطآ -

 يدركلا نسح نب ميهاربإ خيشلا نب رهاط دمحم خيشلا نع « يجاجزلا

 ثدحا هیقفلا انآ : ,لاق نينس عيرأ اهب ماقأو قش قشمد لزن دقو هببأ نع « يندلا

 هدلاو نع <« يقشمدلا میشل رداقلادبع نب یی نع « يقشمدلا يناديملا

 دمحم نب دمحم نيدلا بطق نع « يقشمدلا يميعنلا دمحم نب رداقلادبع

 اهب ماقأو قشمد لخد دقو ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا نع « لوألا ةياورب

 دمحم نب يلع نب دمحم ماشلا ثدحم نع « يناثلا ةياوربو مايأ ةرشعو نيرهش

 نب مساقلا نع ۰ يقشمدلا يبهذلا دمحم ظفاحلا نب نمحرلادبع ةريره يبأ

 نب دمحم نيدلا ىيحم ققحا هللاب فراعلا نع « ىقشمدلا ركاسع نب رفظم

 ريبكلا يبيطلا دمحأ باهشلا نع « يناديملا ىورو (ح) يقشمدلا ركاسع نبا

 اقبلا يبأ نيدلا لامك ديسلا نع « اضيأ قارع نباو وه هتياورب يقشمدلا

 دمحم نيدلا سمش ظفاحلا نب يلع نب دمحأ نب هزمح نيدلازع نب دمحم



 يو ب سس س ین ار
 يدنسلا مامالل

 طظفاحلا نع ۰ لولاف يقشمدلا يخاصلا يداهلادبع نب دمحأ سابعلا

 يقشمدلا نیدلا رصان نب دمحم نب هللادبع ركب يبآ نب دمحم نیدلا سمش

 مث يغارلا نسح نب رمع رصعلا دنسم نع ‹ رجح نبا ظفاحلا اذکو هتزاجإب

 دمحأ نب دمحم حالصلا نع « يناثلاو هليمأ نباب روهشملا يقشمدلا مث يبلحلا

 يراخبلا نباب فورعملا دحاولادبع نب دمحأ نب يلع نسحلا يبأ نيدلا
 نب هللادبع نب دمحم نيدلا ءايض ظفاحلا همع نع « يحلاصلا مث يسدقلا

 ملاعلاوبا انأ : نيدلا لامك ديسلا لاق (ح) يحلاصلا يسدقملا دحاولادبع

 يبهدنا نب يمهشمللا يل : نب يدنا انأ بهذلا رباب فورعلا / یقشمدلا ىنابوحلا دمحأ باهشلا نب ىفاكلادبع ۷)
 انأ يقشمدلا لا يبأ ظفاحلا نب نمحرلادبع ةريرهوبأ

 ميهاربإ قاحسإوبأ نأ الاق ة ةيقشمدلا ةيسدقملارمع نب هللادبع نب مهار

 يا هلل هک نب دمحم رصنوبأ يضاقلاو يقشمدلا يسيقلا نالع نب
 نب دمحأ رفعج ىبأ نب دمحم نسحلاوبأو دمحأ ىلاعملاوبأ هنباو يقشمدلا
 نب يلع نب دمحم نب بوقعي فسويوبأو يقشمدلا لصألا يبطرقلا يلع
 يبأ انبا زيزعلادبع دمحوبآ زعلاو ميهاربإ قاحسإوبأ نكرلاو يقشمدلا رواجنا

 الإ ةينامثلا ءالؤهو ءايضلا لاق يقشمدلا يعوشخلا مي ميهاربإ نب تاكرب رهاط
 يساينابلا ميهاربإ نب نيسحلا نب ؛ لضفلا دجئاوبأ ماظنلا نأ : اولاق ليلخ نبا

 نب ىلع نسحلاوبأ انأ : الاق يقشمدلا يقرحلا يمخللا ملسم نب يلع نب
 دمحم نب لضفلا هوخأ انأو : لاقف لضفلا داز ينيزاوملا نيسحلا نب نسحلا
 انمالا جات نب دمحم هللادبعوبأ هب اسنلا زعلا يبأ مع انأو : اضيأ اهبلا لاق (ح)

 ظفاحلا يبأ مع انآ يقشمدلا ركاسع نب نسحلا نب دمحم نب دمحأ لضفلا يبآ
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 يدنسلا مامإلل

 رضخلا بلاطوبأو يقشمدلا ركاسع نب هللا ةبه نب نسحلا نب يلع مساقلاوبأ
 يلع مارب فيرشلا تا : اق اعامس يقشمدلا سواط نب هللا ةبه نب

 انأ (ح) يمشابلا مساقلا نب نمح رلاديع کیوان بدؤملا رفعج نب لضفلا

 ريغ نم تاجرد ثالثب ةيناثلا نمو تاجرد عبرأب ىلوألا قيرطلا نم ىلعأ

 نع « هيبأ نع < ‹ يجاجزملا نيدلا ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا لسلست

 نع ۰ ‹ يدركلا مي ميهاربإ خيشلا نع « ىجاجزلا دمحم نب نيدلا ءالع هدلاو

 « يلمرلا دمحم سمشلا نع « ةماعلا 3 يشاشقلا دمحأ | نيدلا يفص

 كلا رجح نب دمحأ باهشلا نع مع ةزاجإ ريطم نب دمع نب ىلع

 2 يسكن يضاقلاو هتياورب ةماع ةزاجإ يعدي ا ‹ ةماع ۶ ةزاجإ

 ر لاا : هيل خم

 رونلاو ةصاخ ةزاجإ يدابا دمحألا ىسابعلا كلملادبع نب فيطللادبع نبا

 نب دمحم بطقلا نع <« ةماعلا امهتيزاجإب ةماع ةزاجإ ريطم نب دمحم نب يلع

 سمشلا نب دمحأ العلاو هدلاو نع ۰ یکلا ىبطقلا ىلاورهنلا دمحأ العلا

 لالج نب دمحأ حوتفلا يبأ نيدلارون ظفاحلا نع « يكملا مث يلاورهنلا دمحم

 نيدلا صلخ نب حوتفلا يبأ نيدلارون نب هللادبع نيدلارون نب هللادبع نيدلا

 انتربخأ : : لاق يهوقربألا يسواطلا ا نيدلا روث نب قحادبع

 نب ییحی نب دمحأ انث ىناربطلا تا انأ اما هدنر نب هللادبع



 ٠ اع مجم يان م اللا رم
 يدنسلا مامإلل

 نب ىلعألادبع رهسموبأ ان : ىمشابلا رکبوبأو وه لاق / ىقشمدلا ةزمح (۱۳۹/ب)

 لوسر نع ۰ يقشمدلا يدزألا ةلاوح نب هللادبع نع ۰ يقشمدلا ينالوخا

 ادنجو قارعلاب ادنجو ماشلاب ادنج ادانجآ نودنجتس مكنإ » : لاق 4 هللا

 داز « ماشلاب مكيلع » : لاقف هللا لوسر اي يل رخ : يلاوحلا لاقف « نميلاب

 يل لفكت ىلاعت هللا نإف هددع نم اوسيلو هنميب قحليلف ىبأ نمف ) يمشابلا
 رماع نبا ىلإ تفتلا ثيدحلا اذهب ثدح اذإ سيردإوبأ ناكف ( هلهأو ماشلاب
 حتفب ةلاوح نب هللادبعو تلقو هيلع هعيض الف هب هللا لفكت نم : لاقف

 .دمحم يبأب ليقو ةلاوح يبأب ىنكيو ماشلا لزن يباحص واولا فيفختو ةلمهملا

 : [ هبلاغ يف اضيأ نييقشمدلاب رخآ لسلسم ۲
 خيشلا نع « يجاجزلا نيدلا ءالع نب دمحم نب فسوي خيشلا انأ

 ميهاربإ خيشلا نب رهاط دمحم خيشلا نع « يجاجزملا ركب يبأ نب قلاخلادبع
 انأ نينس عبرأ نم رثكأ اهب ماقأو قشمدب لزن دقو هيبأ نع « يناروكلا

 نب دمحمو يقشمدلا مث يروفصلا ىفطصم نب رداقلادبغ خيشلا هللاب فراعلا

 ةزمح نب دمحم اقبلا يبأ نيدلا لامك فيرشلا نع « مث يقشمدلا دمحم

 دمحم نيدلا سمش نع « نولجع يضاقلا نباب فورعملا يقشمدلا ينيسحلا

 يبأ ظفاحلا نع « يقشمدلا نيدلا رصان نباب فورعملا هللادبع ركب يبأ نبا

 نع « ىقشمدلا ىبهذلا دمحأ نب دمحم ريبكلا ظفاحلا نب نمحرلادبع ةريره

 فسوي نب نمحرلادبع يكزلا نب فسوي جاجحلا يبأ نيدلا لامج ظفاحلا
 يقشمدلا يوونلا فرش نب یییح نيدلا ييحم مامإلا نع 3 يقشمدلا يرملا

 مث يسلبانلا فسوي نب دلاخ ءاقبلاوبأ ظفاحلا انخيش انأ : راكذألا يف لاق

 ةبه نب نيسحلا مساقلاوبأو سنوي روصنموبأو هللادبع بلاطوبأ انأ يقشمدلا

 ظفاحلا انآ : اولاق ليعامسإ رهاطلاوبآو ةزمح ىلعيوبأو یرفص نب هللا



 دام دینا نم درشارص سس .(ییم)
 يدنسلا مامإلل

 نب يلع مساقلاوبآ فیرشلا انأ رکاسع نبا وه نسحلا نب يلع مساقلاوبآ

 نب يلع نب دمحم هللادبعوبأ انآ ق قشمد بيطخ ينيسكلا سابعلا نب ميهاربإ

 :إ يدابع ای ) : لاق هنأ - امت كرات هللا نع الا هيلع ليربج

 مكنإ يدابع اي « اولاظت الف امرحم مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح

 رفغأ ينورفغتساف يلابأ الو بونذلا رفغأ يذلا انأو راهنلاو ليللاب نوئطخت

 اي ‹ مكمعطأ ينومعطتساف هتمعطأ نم الإ عئاج مكلك يدابع اي « مكل

 نأ ول يدابع اي ‹ مكوسكأ ينوسكتساف هتوسك نم الإ راع مكلك يدابع

 اوناك مکنجو مكسنإو مکرخآو مكلوأ نأ ول يدابع اي « ائيش يكلم نم
 نأ ول يدابع اي « ائيش يكلم يف كلذ دزي مل مكنم لجر بلق ىقتأ ىلع
 تيطعأف ينولأسف دحاو ديعص يف اوناك مكنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ

 /)١10/1( صقني امك الإ ائيش يكلم نم كلذ صقني مل لأس ام مهنم ناسنإ لك

 مكلامعأ يه ام يدابع اي « ةدحاو ةسمغ هيف طيخملا سمغي نأ رحبلا

 كلذ ريغ دجو نمو لجو زع هللا دمحيلف اريخ دجو نمف مكيلع اهيصحأ

 نب ديعس لاق : رهسموبأ لاق يوونلا ىلإ هبو ( هسفن الإ نمولي الف
 : لاق هتبكر ىثج ثيدحلا اذهب ثدح اذإ سيردإوبأ ناك : زيزعلادبع
 هدانسإ لاجرو هريغو ملسم حيحص يف هانيور حيحص ثيدح اذه يوونلا

 اذه يف عمتجاف ق قشمد #4 رذوبآ لخدو نويقشمد مهلك # رذ يبأ ىلإ ينم

 ةلسلستو هولعو هنتمو هدانسإ ةحص نم دئاوفلا نم لمج ثيدحلا

 نايبلا نم هيلع لمتشا ام اهنمو مهيف كرابو - مهنع هللا يضر - نييقشمدلاب
 هللو اهريغو بولقلا فئاطلو بادألاو هعورفو نيدلا يف ةميظع دعاوقل
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 يدنسلا مامإلل

 لهأل سیل : لاق لبنح نب دمحآ مامالا نع انیورو : لاق ةنلاو دمحلا یلاعت

 . يوونلا مالک یهتنا ثيدحلا اذه نم فرشأ ثیدح ماشلا

 : [ كلذک لسلسم ۲۳

 هيبأ نع ۰ يدنسلا يراصنالا دارم دمحم نب نيسح دمحم خیشلا يمع انآ

 ةكم يتفم يقيدصلا رداقلادبع خیشلا نع « يدنسلا مشاه دمحم خیشلا نع

 لخد دقو يبرغملا ناميلس نب دمحم خيشلا نع ۰ يميجعلا نسح خیشلا نع

 يحاصلا ينابلبلا نیدلا ردب نب دمحم خاصلا خیشلا نع « اهب تامو قشمد

 سمشلا نع  يقشمدلا يحلفلا يلع نب دمحأ باهشلا نع < يقشمدلا

 نع ۰ يقشمدلا يحلاصلا دمحم نع < يقشمدلا يحلاصلا نولوط نب دمحم

 يحلاصلا ميحرلادبع نب دمحم نع ۰ يقشمدلا يحلاصلا هللادبع نب دمحم

 تقولا يبأ نع « یقشمدلا ىحلاصلا دحاولادبع نب دمحم نع « ىقشمدلا

دمحم يبأ نع ۰ يدوادلا دمحم نب نمحرلادبع نسحلا يبآ نع ٤ لوألادبع
 

 ؛ يربرفلا فسوي نب دمحم هللادبع يبأ نع ۰ يسخرسلا ةيومح نب هللادبع

 نع « ناميلس ان هللادبع نب زيزعلادبع ان يراخبلا ليعامسإ نب دمحم نع

 اي : لاق هنأ ) و ةريره يبأ نع « يربقلا ديعس نع « ورمع يبأ نب ورمع
 : #4 هللا لوسر لاق ؟ ةمايقلا موي كتعافشب سانلا دعسأ نم هللا لوسر

 ال كنم ىلوأ دحأ ثيدحلا اذه نع ينلأسي ال نأ ةريرهابأ اي تننظ دقل »

 لاق نم ةمايقلا موي يتعافشب سانلا دعسأ 1 ثيدحلا ىلع كصرح نم تيأر

 هحيحص يف يراخبلا هجرخآ ثيدحلا اذهو ( « هبلق نم اصلاخ هللا الا هلإ ال

 . ًاضيأ
 : [ هبلاغ يف نييرصملاب لسلسملا ]6

 ءالع نب دمحم خيشلا هيبأ نع ۰ يجاجزلا فسوي خيشلا نع هيورأ

 نع « يجاجزملا دمحم نب نيدلا ءالع خيشلا هدلاو نع <« يجاجزلا نیدلا

م هب انآ : لاق ام اتقو رصم ليزن يدركلا نسح نب ميهاربإ خيشلا
 نب دمح

 نع « اضيأ هيوري انخيش فسوي خيشلاو (ح) يرصملا يلبابلا نيدلا ءالع
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 نب قباس رمحلا هخيش نع « ام ًاتقو رصم لیزن لیلخ نب رداقلادبع خيشلا

 انأ يلبابلا نيدلا ءالع نب دمح انأ رصم ىرق نم ةيرق قالوبب یفوتلا مارغ

 ملاس خيشلاو يرصملا يبكسلا ليلخ نب دمحأ نيدلا باهش خيشلا

 يطيغلا دمحأ نب دمحم مجنلا نع « امهالك يرصملا يكلاملا يروهنسلا

 )6 /ب) نب يلع نيدلا رون ةيرصلا رايدلاب ة ةاضقلا يضاق نع < / يرصلا يعفاشلا

 يواخسلا دمحم نيدلا سمش ظفاحلا نع « يفنحلا يسلبارطلا نيساي

 ردصلا نع < « بيطخلا يليلخلا دمحأ نب دمحم هللادبعوبأ انأ يرصلا يعفاشلا

 خيشلا انأ : يدركلا نسح نب ميهاربإ خيشلا لاقو (ح) يموديملا حتفلا يبأ

 يلا باهشلا يع لا ا ا

 نب دمحأ سابعا يبأ نع 0 يرصملا مث يدنشقلقلا اهل مع 2 يرصملا

 حتفلاوبأ نيدلا ردص بیطخا هب انآ يرصلا مث يطساولا ركب يبأ نب دمحم

 نب يوقلادبع نب ليعامسإ رهاطوبأ هب انأ يرصملا يموديملا دمحم نب دمحم

قالع نب دحاولادبع نب هللادبع ىسيعوبأو ةزاجإ يرصملا قورع
 يرصملا 

اث نب دوعسم نب يلع نب هللا ةبه مساقلا انأ : الاق ًاعامس
 يريصوبلا تب

 رمع نب يلع نسحلاوبأ انأ يندملا مساقلا نب ىيحي نب دشرم هب انأ يرصلا

 يناتكلا سابع نب يلع نب دمحم نب ةزمح مساقلاوبأ ظفاحلا انأ ينارحا

للادبع نب ىيحي ان بيطلا ديمح نب ىسوم نب نارمع انث ءالمإ ظفاحلا
 نب ه

 نمحرلادبع يبأ نع « يرفاعلا ىيحي نب رماع نع « دعس نب ثيللا ان ريكب

 2 هللا لوسر لاق : لوقي هن رمع نب هللادبع تعمس يلبحلا
 حاصي » :

 دوعستو ةعست هل رشنيف ةمايقلا موي قئالخلا سوؤر ىلع يتمأ نم لجرب

 نم رکتتآ : - هلالج لج - هللا لوقي مث رصبلا دم اهنم لجس لك الجس

 اهیف ةنسح وأ رذع كلآ : لجو زع هللا لوقیف براي ال : لوقیف ؟ ائيش اذه

 تانسح اندنع كل نإ یلب : لجو زع هللا لوقیف « برای ال : لجرلا لوقیف
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 ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ اهيف ةقاطب هل جرخيف كيلع ملظ ال هنأو

 زع هللا لوقيف تالجسلا هذه عم ةقاطبلا هذه ام براي : لوقيف هللا لوسر

 ثيدحلا اذه ةزمح انيلع ىلمأ امل : فاوصلا لاق « ةقاطبلا تلقثو تالجسلا

 نييرصملاب لسلسم « عقوملا ميظعو دانسإلا ديج ثيدح اذهو : يواخسلا

 هاورو اهنم لوحت مث ةريسي ةدم دعب ماقأو هيبأ عم رصم نكس هيباحصو

 ناحلم نب ميهاربإ نب دمحأو ةزمح نب يلع نع ۰ هكردتسم يف مكاحلا

 يفو هاجرخي ملو دانسإلا حيحص هنإ : مكاحلا لاق ريكب نبا نع « امهالك

 الو رفاعمل جرخي مل يراخبلا نأل ؛ ملسم طرش ىلع حيحص هنأ ةخسن

 . يناربطلاو نابح نباو هجام

 : [ هرثكأ يف نييقارعلاب لسلسملا ] ۰۵
 ركب يبأ نب قلاخلادبع خيشلا نع ؛ يجاجزملا فسوي خيشلا نع هيورأ

 نع « فصنو ةنس وحن اهب ماقأو دادغب لخد دقو ميهاريإ خيشلا هيبأ نع

 اهب ماقأو دادغب لخد دقو يعفاشلا يناروكلا قيدصلا فيرش دمحم ةمالعلا

 فرشلا نع « يكملا رجح نبا خيشلا نم ةماعلا هتزاجاب ينميلا ريطم

 زعلا انآ : لاق يواخسلا نيدلا سمش ظفاحلا نع ۰ يطابنسلا قحلادبع

 نبا وهو يعفاشلا رمع ةنبا ةراسو . / يفنحلا تارفلا نب دمحم نب ميحرلادبع )١1111(

 مجنلا نب ليعامسإ نب دمحأ انأ : الاق ةعامج نب زيزعلادبع نيدلازع
 رخفلا انأ : لاق انذإ ينايبلا ميهاربإ نب دمحمو امبلوأ داز انذإ يسدقملا

 يدادغبلا دمحم نب رمع صفحوبأ انأ يراخبلا نب دمحم نب يلع نسحلاوبأ
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 يضاقلاو قارولا كلملادبع نب دمحم نب دمحأ بهاولاوبآ انأ ذزربط نبا وه

 رهاط بيطلاوبأ يضاقلا انأ : الاق يراصنألا دمحم نب يقابلادبع نب رکیوبآ
 نب دمحم نب دمحأ وبأ ان يربطلا يضاقلا وه يعفاشلا رهاط نب هللادبع نبا

 ان ىمحلا نابح نب لضفلا وه ةفيلخوبأ ان يناجرجلا فيرطغلا نب دمحأ

 يردبلا دوعسم يبا نع « يعبر نع « روصنم نع « ةبعش نع « ينبعقلا

 مل اذإ ىلوألا ةوبنلا مالك نم سانلا كردأ ام نإ » : ل هللا لوسر لاق : لاق

 ةبعش نع « يراخبلا هجرخأ دق ثيدحلا اذهو « تئش ام عنصاف حتست

 نم يبنعقلا عمسي مل : لاقيو ةبعش نع 2 يبنعقلا نع ۲ اضیآ دوادوبأو

 اذکو ثيدحلا بلطل دادغب لخد : رخفلاو يواخسلا لاق هاوس ةبعش

 . ىهتنا قارعلا اونطق انخويش خويشو انخويش نوقابلاو فيرطغلا
 : [ هرثكأ يف ةقراشملاب لسلسملا] ۰۲

 ققحا هخيش نع « يدركلا ميهاربإ خيشلا ىلإ قباسلا دنسلاب هيورأ

 رون نم ةماعلا هتزاجإب يوهاشلا یناروکلا قيدصلا فيرش دمحم دهازلا

 كلملادبع رمعلا ايلاع انأو : ميهاربإ خيشلا لاق ريطم نب يلع هيقفلا نيدلا
 نب ىلع هيقفلاو ةصاخ ةزاجإ يدابأ دمحألا ينابينلا سادقلا فيطللادبع نبا

 ءالع نب دمحم نيدلا بطق يتفلا نم ةماعلا امهتزاجاب ةماع ةزاجإ ريطم

 هدلاو نع « يبطقلا يكملا دلوملا يراللا لصألا يلاورهنلا دمحأ نيدلا

 ‹ يرانككشوكلا يموهجلا يزاريشلا يراصنالا دمحم نيدلا يح نب دمحم

 ىسواطلا حوتفلا ىبأ نب هللادبع نب دمحأ نيدلارون ةلحرلا ظفاحلا نع

 ميكحلا رداقلادبع ةمالعلا انأ يراقلا تنب ةميكحلا ةرمعملا انتربخأ : لاق

 هدير نب ركبوبأ انأ ةينادزوجلا هللادبع تنب ةمطاف انتربخأ يهوقربألا

 ركبوبأ بوقعي نب دمحم نب دمحأ انأ يناربطلا مساقلاوبآ انأ يناهفصألا
 وه مادقم نب بعصم ان يفيرصلا بويأ نب بيعش ان يناهفصألا زارحلا



 ) 2 سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام را

 وه تباث نب نامعنلا نع « يئاطلا دواد نع « يفوكلا يمعثخلا هللادبعوبأ

 لاق : لاق 4 ةريره يبآ نع « حابر يبأ نب ءاطع نع « يفوكلا ةفينحوبأ

 ةياور نمو « دلب لك نع ةهاعلا تعفترا مجنلا عفترا اذإ » : #3 هللا لوسر

 ىلع ةفينح ابأ عبات دقو « ايرثلا مجنلاو مجنلا علط اذإ » يناربطلل ىرخأ

 مك تاقث مهلك هدانسإ لاجرو ةبارغلا تلازف يئاطلا ريصن نب دواد اذه

 . يشرقلا دهف نب هركذ
 : : [ كلذك رخآ لسلسم ۷

 كللادبع رمعلا نع « يدركلا مي میهاربا خیشلا ىلإ قباسلا دنسلاب هیورآ

 امهتزاجإب ريطم نب دمحم نب يلع نیدلارون دیقفلاو يسابعلا فیطللادبع نبا
 ةطساو الب نيدلارون ظفاحلا نع « ةمالعلا هدلاو نع « ىلاورهنلا بطقلا نم

 رمعلا نع « هلأس دصيسب روهشملا / يوربلا فسوي ىبأ رمعلا نع (151١/ب)
 يبأ رمعملا خيشلا ىلع هعامس يناغرفلا تخيذاش نب دمحم نب نمحرلادبع

 نب دالخ ان يراخبلا انأ يربرفلا ىلع هعامسب ينالتخلا رامع نب ىيحي نامقل

 ةماعد نب ةداتق ان يفوكلا مادك نبا وه رعسم ان يفوكلا دمحموبآ وه ىيحي
 يبأ نع « اهيضاق يرصبلا بجاح نبا وه ىفوأ يبأ نب ةرارز ان يرصبلا

 وأ تسوسو امع يتمأ نع زواجت ىلاعت هللا نإ ) : لاق هعفري # ةريره

 . ( ملكت وأ لمعت مل ام اهسفنأ هب تثدح

 : [ هلثم رخآ لسلسم ] 4
 حوتفلا يبأ نب هللادبع نب دمحأ نيدلارون ظفاحلا ىلإ مدقتملا دنسلاب هيورأ

 ميكحلا رداقلادبع نع ۰ يراقلا تنب ةميكحلا ةرمعملا نع < يسواطلا

 هدير نب ركبوبأ انآ ةينادزوجلا هللادبع تنب ةمطاف نع « يهوقربألا

 فالعلاو رمع نب دمحأ ان عناصلا دمحم ان يناربطلا مساقلاوبأ انآ يناهفصألا

 نوميم تعمس : لاق ةدلخ يبآ نع ۰ مشاه ينب ىلوم ديعسوبأ ان يزارلا

 هيبأ نع « ثدحي ال خيشلل ام : هل لاقف رانيد نب كلام دنع وهو يدركلا

 36 يبنلا نع انثدحي ال يبأ ناك : لاق هنم عمسو # يبنلا كردأ دق كابأ ناف
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 باك نم » : لوقي # هللا لوسر تعمس : لاق ۰ صقني وأ ديزي نأ ةفاخم

یم نع ىوري ال : يناربطلا لاق « رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم ىلع
 نوم

 نسح هدانسإو : دئاوزلا عمجم يف يمشيبلا لاقو . ىهتنا دانسإلا اذهب الإ

 . ىهتنا
 : [ كلذك رخآ لسلسم ] 9

 دمحأ ان : ريغصلا يف لاق ىن يناربطلا مساقلا يبأ ىلإ مدقتلا دنسلاب هيورأ

يعس ان يكملا دابع نب دمحم ان دادغبب يرُلا مساقلا نبا
 ؛ مشاه ينب ىلوم د

 36 هللا لوسر تعمس : لاق هيبأ نع < « يدركلا نوميم نع « هدلخ يبأ نع

 يدؤي نأ هسفن يف سيل رثك وأ رهلا نم لق ام ىلع جوزت لجر اميأ » : لوقي

 ناز وهو ةمايقلا موي هللا يقل اهقح اهيلإ دؤي ملو تامف اهعدخ اهقح اهيلإ

هعدخ هقح هبحاص ىلإ يدؤي نأ ديري ال ید نادتسا لجر اهأو
 ةخأ ىتح 

 وري مل : يناربطلا لاق « قراس وهو هللا يقل هنيد هيلإ دؤي ملو تامف هلام

الإ هنع ىوري الو اذه ريغ ًاثيدح 6# يبنلا نع نوميموبأ
 هب درفت دانسإلا اذهب 

 ىور ةقث هلادبع نب نمحرلادبع همساو « ةقث وهو مشاه ينب ىلوم ديعسوبأ

 نوميم ابآ نأب یناربطلا لوق : تلق . ىهتنا هيلع ينثأو لبنح نب دمحأ هنع

 ' ثيدعلا ىلع بذك نم )ادع ام هب دارأ هلعل اذه ريغ اثيدح ف يبنلا نع وري مل

عب ةدحومو ميجب ناباج همسا نوميموبأو ملعأ هللاو
 فو فلآ امهنم لك د

 لاق نونلاب ليقو ةدحوملا حتفب ريصب يبأب ىنكي يدركلا نوميمو نون هرخأ

 هلو مدقت امك هيبأ نع هتياور تحص دقو لوبقم هنأ : بيرقتلا يف ظفاحلا

 36 يبنلا نع نع « # باطخلا نب رمع نع ۰ يدهنلا نامثع ىبأ نع ةياور

معیو ةمكحلاب ملكتي ميلع قفانم لك مكيلع فاخأ امنإ » : لاق
 « روجلاب ل

رمع نع یورو هدنسم يف ديمح نب دبع هجرخأ
 : لاق اضيأ 4 

 نيذلا باتكلا انثروأ مث د ) ربنملا ىلع أرق #4 باطخلا نب رمع تعمس )

 قباس انقباس » : # هللا لوسر لاق : لاقف . ةيآلا ( اندابح رم الی

هريسفت يف يوغبلا هجرخآ « هل روفغم انلاظو جان اندصتقمو
 . 
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 ١- ] ةيراغمل اب لسلسملا [ :

 دمحم خيشلا نع « ةفرشملا ةكمب / ةيكلاملا يتفم يبرغملا نيسح ديسلا انأ
 يبأ ظفاحلا نب دمحم هللادبعوبأ هللادبعوبأ ةكربلا خيشلا انأ يبرغملا بيطلا نبا

 تاكربلا يبآ هدج نع « يسافلارداقلادبع مامإلا نب نمحرلادبع ديز
 دمحم نب نمحرلادبع فراعملا يبأ هدلاو مع نع < يلع نب رداقلادبع

 فافزلا باهولادبع دمحم ىبأ نع « راصقلا دمحم رئاخذلا يبأ نع ۰ ىسافلا
 نع « فافزلا مساق نب يلع نسحلا يبأ هدلاو نع « سابعلا يبأ همع نع

 ان يدجاملا يلع يبأ نع « يسوألا كلملادبع نب دمحم نب دمحم هللادبع يبأ

 ةزمح نب يكم نب ميركلادبع نب برقم نب نمحرلادبع مساقلاوبأ دعسألا
 ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم هللادبعوبأ انأ يراصنألا ةزمح نب فقوم نبا

 دمحم هللادبعوبأ انأ ينالوخلا نايفس نب نسحلا نب يلع نسحلاوبأ ان يزارلا

 نب عيبرلا نب دمحم هللادبعوبأ انأ فافزلا ىيحي نب دمحم نب يلع نب نسحلا نبا

 نيدشر نب رهاقلادبع ان خاص نب نامثع نب ىيحي ان يريحلا يدزالا ناميلس

 نع « يلبحلا نمحرلادبع يبأ نع « يرفاعلا هللادبع نب ىيحي يبآ ىن

 ابر هللاب تيضر لاق نم » : 36 هللا لوسر لاق : لاق #3 هللا لوسر بحاص

 « ةنجلا هنلخدألف هديب نذخألف ميعزلا انأف ابن دمحعو ًانيد مالسالایو

 هلاب تیضر : لاق نم » ظفلب مكاحلاو نابح نباو دوادوبآ جرخآ دق : تلق

 نع « يذمرتلا جرخأ دقو « ةنجلا هل تبجو ًايبن دمحعو ًانيد مالسالابو ابر

 ناك ًايبن دمحعو انید مالسإلابو ابر هللاب تیضر يسمي نيح لاق نم » نابوث
 . « هيضري نأ ىلاعت هللا ىلع اقح
 : [ كلذك رخآ لسلسم ]۱

 انأ : لاق يبرغملا بيطلا نب دمحم خيشلا نع « يبرغملا نيسح دیسلا انآ
 « رداقلادبع تاكربلا يبأ ةعامجلا خيش نع « نييسافلا ةمئألا نم دحاو ريغ

 نع « هدلاو نع « ىسنتلا ليلجلادبع نب هللادبع نب دمحم هللادبع يبأ نع
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 ‹ ديفحلا قوزرم نب دمحا نب دمحم لضفلا يبأو هللادبع يبآ رحبلا مامإلا
 رباج نب دمحم هللادبع يبأ نع ۰ ‹ بيطخلا دمحأ نب دمحم سمشلا هدج نع

 ان يبطرقلا يئاطلا نوراه نب دمحم نب هللادبع دمحوبآ انآ يشأ يداولا
 يجرزخلا قحلادبع نب دمحم ان يبطرقلا ديز نب دمحأ سابعلاوبأ يضاقلا

 نب سنوي ديلولاوبأ يضاقلا ان عالطلا نبا ىلوم جرف نب دمحم انث يبطرقلا
 ىيحي نب ىبحي نب ىبحي نب هللادبع نب دمحم ىسيعوبأ ان رافصلا ثيغم
 ىبحي نب ىيجحي انآ يبطرقلا ىيحي > نب هللاديبع ناورم يبأ مع ان يبطرقلا

 هنأ ةريره يبأ نع « هيبأ نع « حلاص يبأ نب ليهس نع < "كلام انآ طرقا

 هذخأ اذاف # هللا لوسر ىلإ هب اوءاج رمثلا لوأ اوأر اذإ سانلا ناك ) : لاق
 انل كرابو انتنيدم يف انل كرابو انرمث يف انل كراب مهللا » : لاق #3 هللا لوسر
 انأو كيبنو كليلخو كدبع ميهاربإ نإ مهللا « اندم يف انل كرابو انعاص يف
 هلثمو ةكمل هب كاعد ام لثمب ةنيدملل كوعدأ انأو ةكلل كاعد هنإو كيبنو كدبع

 لسلستلاو نتملا حيحص وه تلق « كلذ هيطعيف هاري ديلو رغصأ وعدي مث هعم

 (57١/ب) ريهاشملا اهل ةيراغملاب لسلسم ًادانسإ مامإلا أطوم ديناسأ يف تركذ / دقو
 نع « ينالفلا خاص خيشلا نيثدحم ا ةمتاخ ققحا انخيش قيرط نم نييكلاملا
 . انركذ ام ىوس ام داريإ ىلإ كلذ جاتح الف ةنس نب دمحم هخيش

 : [ هرثكأ يف نييناميلاب لسلسملا ] ١1١
 هدلاو نع « ناميلس نب نمحرلادبع ديسلا ةمئألا ةودقو ظافحلا مامإ انأ

 دمحم نب دمحأ ديسلا نع « لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناميلس ديسلا
 باهش نع لدهألا لوبقم رمع نب ىيحي ديسلا نع لدهألا لوبقم فيرش
 انأ نامعج نب دمحم نب قاحسإ يدلاو انأ نامعج نب قاحسإ نب دمحأ نيدلا
 نب ميهاربإ نب دمحم مانألا يتفملا يمع انأ نامعج نب ميهاربإ نب دمحم يدلاو

 مانألا يتفم انآ نامعج نب مساقلا يبأ نب دمحم مانألا يتفم يمع انآ نامعج
 نب رهاطلا يدلاو انأ نامعج نب رمع نب دمحأ نب رهاطلا دمحم نب مساقلاوبأ
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 مساقلا يبا نب ميهاربإ نب نيدلا ناهرب يخيشو نامعج نب رمع نب دمحأ
 يخيشو نامعج نب دمحم نب رمع نيدلا ىقت ةمالعلا یخیشو نامعج نبا

 ؛ هنايوري يناثلاو لوألاف نامعج نب رهاطلا دمحم نب دمحأ ةمالعلا يخأو

 نب رمع نب دمحأ هيقفلا نع « نامعج نب رمع نب هللادبع رمعلا هيقفلا نع

 « نامعج نب هللادبع نب ميهاربإ نيدلا ناهرب هيقفلا هب ينربخأ : لاق نامعج

 ىسوم هيقفلا هدلاو نع « يلاوذلا ىسوم نب دمحم نيدلا لامج هيقفلا نع

 روصنم نب ريخلا يبأ هدلاو نع « یخامشلا ريخلا ىبأ نب دمحأ نيدلا باهش

 يلع نسحلا يبأ نع « ينميلا فيصلا ىبأ نب ليعامسإ نب دمحم هللادبع ىبأ

 ظفاحلا هدلاو نع « ىسيع موتكم يبأ نع ۰ يسلبارطألا رامع نب ديمح نبا

 وه رمعم نع « قازرلادبع ان هللادبع نب يلع ان يراخبلا نع « يربرفلا نع
 انأ يناعنصلا يناميلا هبنم نبا وه مامه نع ۰ ینامیلا يدزألا دشار نبا

 ءاحس ةقفن اهضيغي ال ئالم هللا نيمي نأ » : لاق ب يبنلا نع « ةريرهوبأ

 ام صقني مل هنإف ضرألاو تاومسلا قلخ ذنم قفنأ ام متيأرأ راهنلاو ليللا

 . « ضفخيو عفري ضبقلا وأ ضيغلا ىرخألا هديبو ءاملا ىلع هشرعو هنيمي يف

 : [ كلذك رخآ لسلسم ] -۲۳

 « يميجعلا نسح خيشلا نع « يجاجزملا دمحم نب نيدلا ءالع خيشلا هدلاو

 نع « يراصنألا يبيقعلا يزعتلا ينميلا دمحأ نب يلع نيدلا رون خيشلا نع

 هيقفلا هيبأ نع « يناميلا يمكحلا ريطم نب يلع نب دمحم نيدلا لامج هيقفلا

 ءاهقفلا ةثالثلا همامعأ نع ۰ ینامیلا ريطم نب دمحم نب ىلع نيدلارون
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 نیینامیلا ريطم نب ميهاربإ ينب نيمألاو ركبوبأو هللادبع ظفاحلا لودعلا

 ناهيقفلا رمعو قيدصلا هاوخأو ميهاربإ لدعلا هيقفلا اندلاو انأ : اولاق

 ريطم نب رمع نب مساقلاوبأ هيقفلا اندلاو انأ : اولاق نويناميلا ناظفاحلا

 هيقفلا يدلاو انأ يناميلا ريطم نب دمحأ نب رمع هيقفلا دلاولا انأ يناميلا

 نب ميهاربإ يدلاو نيثدحما ناطلس انأ يناميلا ريطم نب ميهاربإ نب دمحأ

 (۱6۳/) نب ريطم نب ىسيع نب دمحم ظفاحلا يدلاو هيقفلا انأ يناميلا / ريطم نب دمحم
 انأ يناميلا يعابتلاو رمع انبا ميهاربإو دمحم ناهيقفلا يالاخ انآ يناميلا يلع

 انأ يلوحسلا ينادمبلا يعابتلاو ورمع نب يلع نيدلا رفظم دلاولا هيقفلا

 فيصلا يبأ نب ليعامسإ نب دمحم هللادبعوبأ نيمرحلا یتفم ظفاحلا هيقفلا
 ليزن يشرقلا يشنايملا دیجنادبع نب رمع صفحوبأ انأ ةلواتم ةزاجإ ىنميلا

 يخوركلا لهس يبأ نب هللادبع مساقلا يبأ نب كللادبع حوتفلاوبأ انآ ةكم

 دمحوبآ انآ يوربلا يدزألا مساقلا نب دومحم رماعوبأ انأ يفوصلا يورپلا

 نب دمحأ نب دمحم سابعلا وبأ انأ يزورملا يحارجلا دمحم نب رابجلادبع

 نب نمحرلادبع ان يذمرتلا ىسيع نب دمحم ىسيعوبأ انآ يبوبحا بوبح

 يناميلا دشار نبا وه رمعم نع « يناميلا مامه نبا وه قازرلادبع ان ديمح

 هدج نع « هيبأ نع ۰ يريشقلا ةديح نب ةيواعم نبا وه ميكح نب زهب نع

 ( سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك ) : ىلاعت هلوق يف لوقي 36 يبنلا عمس هنأ )

 لاق « ىلاعت هللا ىلع امهمركأو اهريخ متنأ ةمأ نيعبس نومتت مكنأ » : لاق

 لسلسم وه اميف لسلستلا حيحص وهو : تلق نسح ثيدح اذه : يذمرتلا

 . ملعأ هللاو . هيف
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 ةمئاخلا

 ديناسألل ةليلقلا قاروألا هذه يف هعمج نم ىلاعت هللا هرسي ام رخآ اذهو
 اهتركذ يتلا تاالسلسملاو بتكلا ديناسأ ضعب نع تضرعأ دقو ةليلحلا

 (۱۵ع/[)ن) هتعمج اميفو / راصتخالل امور اهرکذآ مل يتلا بتکلا دیناسآ ضعبو
 لابلا شوشت الولو ةماعلاو ةصاخلل ةماع ةعفنمو ةمات ةيافك یلاعت هللا ءاش

 هيلع هللاب الا یقیفوت امو لاقلا تلطأ تنکل لاغشألاو قئاوعلا ةرثکو
 ديسو نيبنلا متاخ ىلع ملسیو يلصي نأ یلاعت هللا لأسأو تبنآ هيلإو تلکوت
 انديس نيعمجأ هللا دابع ةوفصو نيملاعلا بر بيبحو نيقتملا مامإو نيلسرملا
 نوركاذلا هركذ امك هباحصأو هلآ ىلعو نيدلا موي عفشملا عيفشلا دمحم
 امهب رونتتو انرودص امهب حرشنت امالسو ةالص نولفاغلا هركذ نع لفغو

 ضيعم هنإ تانسح امهب لدبتتو انتائيس امهب ىحمتو انبونذ امهب رفغتو انبولق
 ىلاعت هللا ىلصو ميظعلا يلعلا هاب الإ ةوق الو لوح الو دوجو ريخ لك
 يتايح كردأ نم ةفاك تزخأ دقو ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع
 ميركلا رفسلا اذه هيلع لمتشا ام عيمج ينع يوري نأ نيملسملا نم

 لو ةنسلاو لاو ثيدحلا ةمئأ دنع رتعلا هطرشب اهتركذ يتلا ديئاسألا
 دقف بونذلا نم ة ةرفغملاب ءاعدلاب يناسني ال نأ هيف علاط نم لك نم وجرأو
 نأ الإ ينعسي الو ملاعلا نتنأل ایر اهاندأ ضعبل رهظ ول ام اهنم تبكترا
 كتمحرو يبونذ نم عسوأ كترفغم مهللا : لاقملاو لاحلا ناسلب لوقأ

 اهلك انبونذ رفغا بويعلا راتس ايو بونذلا رافغ اي يلمع نم يدنع ىجرأ

 تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإ « اهتينالعو اهرس « اهرخآو ابلوآو اهلجو اهقد
 اي كلأسأو نيلفاغلا نم انلعجت الو كرتس انع كتهت الو كركذ انسنت ال مهللا
 اهب ةماقإلا ينقزرتو ةلاح رسأو ةدم ةرسأ يف ةفرشلا ةنيدملا ىلإ يندرت نأ هلل
 رش يذ لك رشو ةفاخم لك نم كنامأ يف ينظفحتو كقزر يلع عسوتو
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 ينع ضرآو ينع كيضري ام ىلإ يتيصانب ذخأتو ءوس لك نم ينمصعتو
 يف ينتيمت نأ كلأسأو ة ةرفغلا لهأو يوقتلا لهأ كنإ هدعب طخس ال ًاءاضر

 خزربلا يف يلع امعنم اروبج اقوزرم اروتسم اروفغم ينع ايضرم كلوسر دلب

 ايح #4 كيبن ةرواجم ينقزرتو ةمايقلا موي لاوهأ نم اظوفحم ةماركلا رادو

 هزجعي ال نم اي ريدج ةباجإلابو ريدق ءاشت ام ىلع كنإ ةمايقلا موي ينو اتيمو
 يئاعد بجتسا هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملسو لص ءيش

 انديس ىلع ىلاعت هللا ىلصو ةرخآلاو ايندلا يف كتيفاعو كوفعب ينكردأو

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم
 يدنسلا يراصنألا يلع دمحأ نب دباع دمحم هعماج طخب اذه لمك

 متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو اخملا ردنبب ( ه١ ) ةنس بجر يف يدنبشقنلا

 كلف كسفن ىلع تينثأ امك تنأ كيلع اءانث يصحن ال كناحبس تاحلاصلا

 هبحصو هلآو دمحم هقلخ ريخ ىلع ىلاعت هللا ىلصو ىضرت ىتح دمحلا

GOG 



 يدنسلا مامإلل

 تاعوضولا سرهف

 ةحفصلا مقر عوضوملا
 تبثلا اذه جاذإ ببسو < ةياردو ةياور ثيدحلا ملع ةيمهأ

 يس اس سد همت سه بس مد ب هم بم نب تب بع هم جت يع ب سم ص ص ص ص حاحا عبتملا جهنملاو ثحبل لا ةطخو

 : لوصف ةثالث ىلع لمتشا : لوألا مسقلا

 )۳۷ ۱ )سس سس سس سس ثحابم ةدع هيفو : لوألا لصفلا

 ۲۱ سس لي يبنلا نم برقلاو « دانسإلا ولع لضف : لوألا ثحبلا
 ۷ ۳ سس باس اس اس اس سه سس سس سس ةزاجإلا فیرعت : يناثلا ثحبلا

 ۲ ۳ تا باس م ةزاجالا ةيمهأ يف ملعلا لهآ لاوقآ : ثلاثلا ثحبلا
 اهب لاق نمو <« اهب لمعلا حيحصتو 2 ةزاجالا : عبارلا ثحبملا

 رصعلا لهأل ةماعلاو ةصاخلا ةزاجإلا ىلع مالكلاو « ءاملعلا نم
 ةلمح ةلهج ىلع درلاو . دنسلا اذه ةمئأ نع ةديرف تالوقنو «
 ىلع ةبيتق نبا مامإلل درو . نفلا اذهل مهراكنإ يف !! لادلا )
 Y 0 =m مهتلكاش ىلع نمو ءالؤه

 (YY) سس رومأ ةدع ىلع تلمتشا فنصملل ةمجرت : يناثلا لصفلا
 19/1 ۳ ۳ سس سس اه سس مد ع سه سس سس م تح ا م ل اج هبسنو همسا - ١
 ل ساس سس ا اس اس سس سس سس سس سس هتأشنو هدلوم -۲
 ثيدحلا ملعب همامتهاو هصرح -۳

 كلا 2 ماتم تست سام سس سس سس كلذ ىلع لدت ةديرف جذامت قایسو
 ۰.سچسسصسصسصسصسصسصسصسپ هخویش رهشآ - ٤
 0 مس سس سس سس سس سد سس سس سس سس سس سس ا باح ا هذيمالت رهشا 0
 0۷ اس ساس اس اس اس ت حا حسا حا حا اع مح م اس هيلع ءاملعلا ءانث -5
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 يدنسلا مامإلل

 7[ mmm هيلع ءاملعلا ءانثو دراشلا رصح -۸

 ]۳ تاس هه اس اس سس سس سس سس سس هتدیقع ٩-

 10 ۳ هه سس سس سس سس سس س هتافو -۰

 10 mm هتمجرت رداصم ۱

 ۱ باتكلا نع ةزجوم ةسارد : ٌتلاثلا لصفلا
 م1315 ل كحابم ةدع ىلع لمتشا

 نر آ باتکلا مسا : لوألا ثحبلا

 A تس سس سس سس سس فلؤملل هتبسن قيثوت : يناثلا ثحبلا

 باتكلا ةيمهأ : ثلاثلا ثحبلا

 1 سس ل تابثألاو تاخيشملا بتك ةيمهأو

 ۷ ۱ سس سس سس سس سس هباتک يف فلؤملا جاهنم : عبارلا ثحبلا
 ۱۷ | ل ةيطخلا خسنلا فصو : سماخلا ثحبلا

 ۱۷ ۲ == يدنسلا دباع مامالا ىلإ ققحم ا دیناسآ : سداسلا ثحبلا

OO 



 دياهدمحم دیناس نم دراشلارصح سدد

 يدنسلا مامإلل

 ةحفصلا مقر عوضوملا

 (۱۱۵ ىلإ ۱۰۲ نم) ------------ عبسلا تاءارقلاب فلؤملا ديناسأ

 فلألا فرح
 (۱۷۱ :۱ر نم ( اباتك ۱۷۱ هیفو

 ۱ ۱ 5[ 22222222222222 سس سس اس راثآلا -۱
 |1 1 002ج رئازلا فاحتا -۲
 ۱۱۷ سس سس سس ینزلا رصتخ يف ةهجرخلا ثيداحألا -۳
 ۱ ۱۱۷ 2س سس نیدحولا لاوحآ - ٤
 ۱0000( نیدلا مولع ءايحإ 0

 ۱ ۱ ٩77.2۳ ۳ ۳ سس سس سس سس سس سس سس سد سس سس سس یرغصلا ماكحألا -1
 ۱۱۹ === دمحأ نب دمحم ركب يبأل نآرقلا ماکحآ -۷
 ۱۱۹ دست سس سس يضاقلا دیعس نب رذنل نآرقلا ماکحآ -۸
 ۱۲ ٩ تت يدرواملل ةيناطلسلا ماکحالا -4

 ليش ايندلا ىبأ نبال صالخإلا - ٠
 ۷ ۲ ۰ سل هیوطفنل فحاصلا فالتخا -۱
 ۱۲ ۰ سس سس نآرقلا يآ دع يف راصمألا ءارق فالتخا -۲
 ۱ ]بدم سس سبب سس سس سس سس سس اس رذنملا نبال فالتخالا باتک - ۳

 |10 سس سا یعفاشلل ثيدحلا فالتخا باتک -۶
 ٥- سس هللادبع نب دمحم ىبأل ثيدحلا فالتخا باتک ۱۲۱



 سس سس باک دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح
 يدنسلا مامإلل

 ۱ ۲ ۲ دس يناقاخلا محازم يبأل ءالقثلا رابخآ باتک - ١

 ۱ ۲ 7 = ميعن يبأل ءالقثلا رابخآ -۷

 | ۲ ۲ تب ی بت سس لالخلل ءالقثلا رابخآ -۸

 YY mun) مهظعاومو نابهرلا رابخآ امأو -۹

 ۱۲۳ بتا تتاتاسس بیطخلل ءالخبلا رابخأ امأو -۰

 ۱ ۲ ۳ == بیطخلل نییلیفطلا رابخآ امآو -۱

 و _ ءاملعلا قالخآ باتک امأو -۲

 )€ باس ست سا سس اس سس ةيفنحلا هقف يف رایتخالا ۳
 ۱۲ سس جاجحا نب ملسل تاوخألاو ةوخألا باتک امآو - ء

 ۱۲ - يضاقلا لیعامسال - ملسو هيلع هللا یلص - يبنلا قالخآ -6

 ۷ ۷ متد بس ا ا يروباسينلل باوبألا باتک امأو - ۲
 1 ۲ ۵ 2 بس سد ا اس سا يراخبلت درفلا بدألا باتک امآو -۷

 ۱۲۲ سس یلوغدلا نمحرلادبع نب دمحم بدألا باتک امأو -۸

 ۱۳۹ ا ىقهيبلل بدألا باتك امأو -4

 ١375 ساسان اس مصاع يبآ نبال ءامكحلا بادآ باتك امأو -۰

 ١ 7137 2 سام اساسا بم تن اس يدرواملل نیدلاو ایندلا بدأ باتك امأو -۱

 ۱۲۱ 2222 سس سس خيشلا نبال ناذألا باتك امأو -۲

 ۷ - هللا همحر - يوونلل راكذألا باتك امأو -۳

 ١ ۷۷ د هل نوعبرألا امأو €

 A يسوطلا ملسأ نب دمحم نوعبرألا امأو ۵

 ۱ ۷/۸ ام سس سس سس اس اس اس يوسفلا نایفس نب نسحلل نوعبرألا امأو -"5

 ۷ ۲ ٩2 تی تست بت سس يقزوجلل نوعبرألا امأو -۷
 ريغصلا مجعلا نم ةجرخلا ةينادلبلا نوعبرألا امأو ۸

 ] ۳ ]7 للا يبهذلا جیرخت يناربطلل



 دادم دنا نيدراشارصح بس سر
 يدنسلا مامإلل

 ۱۳١ ددد ل يرجآلل نوعبرألا امأو -9

 ۳۵ سدس يرقملا نب ركب ىبال نوعبرألا امأو - ۰

 ۱ ۳ ۵ اس ل يملسلا نمحرلادبع يبآ خیشلل نوعبرألا امأو - ۱

 ۱۳۱ سد يناقربلل تاحفاصلا نم ةجرخلا نوعبرألا امأو - ۲
 ۱۱۳ 7 2 سام سس بد ع سس اس مکاحلل نوعبرألا امأو - ۳

 ۱۳ | = میعن يبأل ةيفوصلا بادآ يف نوعبرألا امآو - ٤

 ۱ ۱۳ ٩ ل سد ست ست سا سس ینیلالا دعس ىبأل نوعبرألا امأو 0

 ۱۳۲ سس سس هیوبنش نبال نوعبرثلا امأو - 67
 نسحا ىبأل ةيهلالا نوعبرألا امأو - ۷

 ۱۳ ۲ 7222 تست بت بس با مس اس سس يسدقلا لضفلا نب يلع

 ۱ ۱۳ ۲ 2 اساس باس باس بم سس اس اساس اس هل تاقبطلا ىلع نوعبرألا امأو - ۸
3 

 نيعبرأ يف ةليبق نيعبرأ نم اخيش نيعبرأ نع نيعبرألا باتك امأو - 1۹

 امسا نيعبرأب نیعباتلا نم نيعبرأ نع ادنسم نيعبرأ نم اباپ

 ۱۳۲ === هسفنل يقفاغلا جیرخت ایباحص نيعبرأ نع ةليبق نيعبرأ نم

 ةيفنحلا ءاهقفلا ثيداحأ نم ةيكملا نوعبرألا امأو -۰

 ۱۳۳ تست يدشرلا ميهاربإ نب دمحم نساحا يبآ نيدلا لامجل
 ۱ ۱۳۳ سس اس باس ل يعفارلا مساقلا يبأل نوعبرألا امأو - ۱

 ۱ ل 5 نذؤملا خاص يبأل نوعبرألا امأو ~0۲

 ۱۳۳ سس اس يريشقلا مساقلا يبأ ذاتسألل نوعبرألا امأو -۳

 ۱۱۳۳ 2222222222222 ةيناعدولا نوعبرألا امأو - 6

 ۱۳ £ تست ا يقهيبلا ركب يبأل يرغصلا نوعبرألا امأو ٥-

 ۱۳۶ --- هئابآ نع اضرلا ىسوم نب ىلع ةخسن نم نوعبرألا امأو -7
 ۱۳ ---- يروباسينلا ميهاربإ نب دمحأ دعس يبأل نوعبرألا امأو -۷

 ]۳ £ سا مس بس طه هم سس سا نيمرحلا مامال نوعبرألا امأو -۸



 ) 1 )ر - لل دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ]76 سس تست ىفقثلل نوعبرألا امأو -48

 ۱۱۳ 0 سس سام سس سس سس سس سس رصن هیقفلل نوعبرألا امآو -۰

 ۱۳ ۵ ستاد بت بس تست ساس تاکربلا يبال نوعبرألا امآو -۱

 ۱۳ ۵ == يوارفلا مرحلا هیقفل نوعبرألا امآو - ۲

 ۱۳۲ === رکاسع نب مساقلا يبأل ةينادلبلا نوعبرألا امأو -۳

 ۱۷۳۹ دات بتا سس سس هل داهجلا يف نوعبرألا امأو -85

 13 سس باس سم سس سس اس اس هل یلاوعلا لادبألا نوعبرألا امأو - ۵

 )اساس -------- ةيعابسلا نوعیرالا امأو - 7

 ۱۷۳ ا يفلسلل ةينادلبلا نوعبرألا امأو -۷

 نيسحلا يبأ نب ليعامسإ نب رفاغلادبعل نوعبرألا امأو -۸

 ل يسرافلا دمحم نب رفاغلادبع

 ۱۳۷ س ةيئاطلا نوعبرألا امأو - ٩

 ۱۳۷ === يماحسلا رهاط نب رهاز نب قلا ادبعل نوعبرألا امأو -۰
 زیزعلادبع نب رمع نیدلازع یضاقلل ةيعاستلا نوعبرألا امأو -۱

 ميهاربإ نيدلا ناهرب نب دمحم نیدلا ردب نبا

 A mn ینانکلا ةعامج نب هّللادعس نبا

 ۳A دد هیقفلا ىيحي نب دمحمل نوعبرألا مو -۲

 ۱ ۱۳/۸۲ د سس سس اساس رکاسع نبال ةاواسلا نوعبرألا امأو -۳

 YA) سس سس سس سس سس سس سس سس اس ينوباصلل نوعبرألا امأو -۷

 ينطقرادلا رمع نب يلع نسحلا يبأل نوعبرألا امأو -0

 ۱۳۸ سل هڪ ىسوم يبأ نع ةدرَب يبأ نع ديرب ةياور نم ظفاحلا

 يليجلا رداقلادبع خيشلا نب قازرلادبع نب رصنل نوعبرألا امأو -57

 ۱۳۹ == ايباحص نيعبرأ نع اخيش نیعبرآ نع اثیدح نوعبرآ یهو



 دباع دهحم دیناسآ نم دراشلا رصح سس لل

 يدنسلا مام مال

 نیدلا يكز ظفاحلل فورعلا عانطصا يف نوعبرألا امأو -۷

 ۱۳۹ ===< يرذنلا يوقلادبع نب میظعلادبع
 تاینامثلا نوعبرألاو ةرايزلاو جحلا لئاضف يف ةراتخلا نوعبرألا امآو -۸

 ۱2۰ --- يدسم نب فسوی نب دمحم نیدلا لامج ظفاحلل امهالک
 نیدلا دجم خیشلل جحلا لئاضف يف نوعبرألا امآ -4

 ليدل سس سس سس سس سد تب ام يربطلا دمحم نب هللادبع نب دمحآ

 ثيدح نم حيحصلا ىلع ةجرخملا دانسالا ةنيابتلا نوعبرألا امأو -۰

 ١8٠ -- ىطايمدلا فلخ نب نمؤملادبع نيدلا فرش ظفاحلل دادغب

 بلاط يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ يلاوع نم ةجرخملا نوعبرألا امأو -۱
 ١80 سل - هللا همحر - رخفلا نب نمحرلادبع جيرخت راجحلا

 نيدلا جات يضاقلل تالسلسملا نوعبرألا امأو -۲

 ١ او ع ل يدعسلا يفاكلادبع نب دمحم نب رافغلادبع

 نيدلا بطق ظفاحلل تايعاستلا نوعبرألا امأو -۲۳

 ۱ | سس يبلخا رونلادبع نب ميرکلادبع
 يغارلا نيسحلا نب ركب يبآ نيدلا نيز يلاوع نم نوعبرألا امأو -

 ۱۱ سل رجح نبا نیدلا باهش ةمالعلا ظفاحلا حیرخت ينامثعلا

 ۱۱ سد ينالطسقلل يراخبلا ىلع يراسلا داشرإ امأو -۰۵
 ةعبسلا ءارقلا بهاذم ةفرعم يف داشرالا باتک امآو -7

 بیطلا يبأل ةدئافلا لامكإ باتکو اهلوصأ حرشو
 | 6 | 22ت دات ط اس سس تست بس سس نوبلغ نب هللادبع نب معنلادبع

 ۱۲ ---- ركب ىبأ نب ليعامسإ نيدلا فرشل داشرإلا باتك امأو -۷

 ۱۲ ل ةبحصلاو سابللا يف ةبترلا ءاقترإ باتك امأو -۸
 نب دمحم نساحا يبآ تایورم ىلإ يدتهملا داشرإ امأو -4

 ۱۲ سس ىفنحلا ىكملا يدشرملا ركب يبأ نب دمحأ نب ميهاربإ



 ) 1 _ سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ۱[ ۲ تست داهتجالا ةبتر ىلإ داعصالاب داعسالا امأو -۰
 ۱ عا ل ل يرشخزلل ساسألا امأو -۱

 ظفاحلل امهالك باعیتسالا باتكو راكذتسالا باتك امأو -۲

 | عال 2س ا سس سس سس م م ماس ربلادبع نبا
 ۱۳ = ءاوهألا لهأ ىلع درلاو ةماقتسالا باتک امأو -۳
 | 8 ل كرابملا نبال ناذئتسالا باتك امأو - 4

 راكذأ ىلع راكذألا نم تاف امل راكذتسإلا باتك امأو ٥-
 دمحم نب دمحأ ظفاحلل - هللا همحر - يوونلا مامإلا

 ١8 € سس يراخبلا حراش ينالطسقلا
 | 8 س تافصلاو ءامسألا باتك امأو - 7
 ۱ 60 === لبنح نب دمحأ نع ینکلاو ءامسألا باتك امأو -۷
 ١ 80 سس نآرقلا لوزن بابسأ باتك امأو -۸
 ١85 = لبنح نب دمحأ مامإلل ةبرشألا باتك امأو -4
 ۱ ۷ = مصاع يبأ نبال ةبرشألا باتك امأو ۰

 ظفاحلل قي ىبنلا ةريس يف ةرابعلا صيخلت يف ةراشإلا امأو ١-

 | 817 سل يفنحلا رجكبلا جيلق نب يئاطلغم نيدلا ءالع
 يف رئاظنلاو هابشألاو هقفلا يف رئاظنلاو هابشألا امأو - ۲

 | 817 2 سس تا سا ىطويسلل امهالك وحنلا
 ۷ 6 < ميجن نبال رئاظنلاو هابشألا امأو - ۳

 ىضاقلل فالخلا لئاسم يف فارشألا امأو - ٤

 ۱ را دس سس ىكلاملا باهولادبع
 ۱۸ سل رجح نبا ظفاحلل ةباحصلا ةفرعم يف ةباصإلا امأو - ۵
 ۱۸ دس تيكسلا نب بوقعيل ةغللا يف قطنملا حالصإ امأو -7

 ۱ 6۹ دس ايندلا يبأ نبال فورعلا عانطصا باتك امأو - ۷



 دباع دهحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام الت

 )64 باس سام باس با سس اس سس سا لالا حالصإ باتک امأو - ۸

 بقعت وهو ةبيتق نبال طلغلا حالصإ باتک امأو - 8

 ۱٩ يي سس دیبع يبآ باتک يف عقو ام ىلع
 ۱۵ ۰ تس كامسلا نب ورمع ىبأل ةنسلا لوصأ امأو - ۰

 نب يلع نسحلا يبأل مالسالا رخف لوصآ امأو ١-

 ۱۵۰ سس سس سس يودزبلا ميرکلادبع نب نيسحلا نب دمحم
 عمج يعفاشلا نع عومجملا داقتعالا باتك امأو - ۲

 لولا تس يراكپلا نسحلا یبآ

 | 9 | بسس یقهیبلل داقتعالا باتک امأو - ۳
 دعاوق دودحب مالعألا باتک امأو - ٤

 101 = ضايع يضاقلل مالسإلا

 ۱۵۱ === ةبيَتق نب دمحم يبأل ة ةوبنلا مالعأ باتك امأو - ۵

 ۱۵۱ سس ننسلا بحاص دواد يبأل ةوبنلا مالعآ باتک امأو - ۲

 ۱۵۲ ل جاجزلا قاحسإ يبأل نآرقلا بارعإ باتک امأو - ۷

 10137 با تا سس بولقلا لالتعإ باتک امآو - ۸

 ] 0 2 اس ماست اس اس ساب سس اس اس ملعلاو ملعلا ءاضتقا باتک امأو - ۰۹

 ۱ 0 ۲ مات تاس ت اس باس تست تا سا خیشلا يبال نارقألا باتک امآو - ۰

 ۱۵۲ سس یقینجنملل رغاصألا نع رباک الا باتک امأو - ۱

 ۱۵۳ سل دیمح نب دمحم رغاصألا نع رباكألا باتک امأو - ۲
 رصن يبأل لاجرلا ءامسأ يف لامکالا باتک امأو - ۳

 ۱ ۵ ۳ سس بس سس سس سس سس سس الوکام نب هللا ةبه نب يلع

 ۱۵۲ سس ضايع يضاقلل ملسم حرش يف ملعلا لامكإ امأو - ۶6

 ۱۵ 6 تس يبالل ملسم حرش يف لامكإلا لامكإ امأو ۵

 ١08 == ایندلا یبآ نبال ىحاضألا باتک امأو - ۰۲



 ) ۳ سس دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ۱ 6 6 = مصاع يبآ نبال ةمعطألا باتک امأو - ۷
 ۱00 سس يمرادلا ديعس نب نامثعل ةمعطألا باتك امأو - ۸

 ۱00 === يبرحلل فيضلا ماركإ باتك امأو - 89

 ءافلخلا ةثالثلاو ال يفطصملا يزاغم يف افتكالا امأو - ۰

 ناميلس عيبرلا يبأ ظفاحلل - مهنع ىلاعت هللا يضر -

 103 === ىعالكلا ىسوم نبا

 نيدلا لالج ظفاحلل ليزنتلا طابنتسا يف ليلكإلا امأو - ۱

 ]0 == ىطويسلا نمحرلادبع

 باسنألا باتک نم رصتخلا باسنألا ةفرعم يف باستكالا - ۲

 هرصتخأ ىناعمسلا ظفاحلا خيشلا نب ميركلادبع دعس يبأ ظفاحلل

 - هللا همحر - يرضيخلا دمحم نب دمحم ريخلاوبأ نیدلا بطق ةمالعلا

 ۱0۸ == اریثک هلصأ ىلع دازو
 ريسلا يف ةيفلألاو ثيدحلا حلطصم يف ةيفلألا امأو - ۳

 ۱0۸ مس يقارعلا نيدلا نيز ظفاحلل امهالك
 1 0/8 اس م وحنلا يف كلام نبا ةيفلأ امأو - ۶

 للا سام بم مس سس سس سس سس سس یطعم نبا ةيفلأ امأو - ۵

 يف ةيفلالاو ثيدحلا حلطصم يف ةيفلألا امأو - 5
 لالا ل سس عيدبلاو نايبلاو يناعملا ملع

 |04 == لوصألا يف يوامربلا ةيفلآ امأو - ۷
 ۱ ۵٩ === ینطق رادلا نسحلا ىبأل تامازلالا امأو - ۸

 ۱0۹ ت ديعلا قيقد نبال ماملإلا امأو - 9
 ةياورلا بادآ يف عاملإلا باتك امأو - ۰

 18 م سس ضايع يضاقلل عامسلاو
 ي ديبع يبأل لاومألا باتك امأو -۱



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سس( ۳ (

 يدنسلا مامإلل

 باتک ىلع جرختسلاک وهو هیوجنز نب ديمحل لاومألا باتک - ۲

 ۱5۰ -- تادایز هيلع دازو هخویش ضعب يف هکراش دقو دیبع يبأ

 ۱۲۱ سس سس - هللا همحر - يعفاشلا مامإلل مألا امآ - ۳
 عامسلا طرشب ةنيابتلا نيعبرألاب عاتمالا امأو - 6

 | 11 باس سس سس سس سس سس سس سس سس اس سس رجح نبا ظفاحلل
 ۱ 7 72 اساس بام سس سس اساس اس سس اس اس يزمرهمارلل لاثمألا امأو - 0
 103 ل ىنارحلا ةبورع ىبأل لاثمألا امأو -7
 ۱۱ تی تتس نیئزج يف خيشلا يبأل لاثمألا امأو - ۷
 | 7۲ 72 2 تام مس سس سس سم سس سس سس اساس یملسلل لاثمألا امأو - ۸

 یهنلاو فورعلاب رمألا باتک امآو - ٩
 ۱۲ ست ----- ایندلا ىبأ نبال رکنلا نع

 حاضیالا رون حرش حاتفلا دادمإ امأو - ۰

 ۱۲۲ mmm يلالبنرشلا نسح خیشلل
 رارسأو ليزنتلا راونآ ریسفت امآو - ۱

 | ۲ 22 ماست ام امام مات ستار اس يواضيبلا يضاقلل ليوأتلا
 ۱۲۵ تست نایبلا عیدب رارسآ حرش يف نانجلا عيبر راونآ امأو - ۲
 ظفاحلا نب مساق ظفاحلل ةنيدملا لضف يف ةنيبملا ابنألا امأو - ۳

 ۱۲۵ سل - هللا همحر - نسحلا نب يلع مساقلا يبأ ريبكلا
 ۱10 ع راكب نبزیبزلل باسنألا باتک امأو - ۶4

 ۱ باسنألا باتک امآو - ٥
 ۱ 6 سسس یطاشرلا دمحم ىبأل باسنألا باتک امأو - ۲
 یضاقلل فالخلا لئاسم يف فاصنالا باتک امأو - ۷

 ۱5 سس سل 1 يبرعلا نب ركب يبآ
 ۱۲ سس سس ةبيش ىبأ نب ركب ىبأل لئاوألا باتک امآو - ۸



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام مال

 نب دمحم نب نيسحلا ةبورع يبأل لئاوألا باتک امأو - 6
 سس ىنارحلا دامح نب دودوم

 سس سس تماس ل یناربطلل لئاوألا باتک امآو - ۰
 باس تا اساس تا مصاع يبآ نبال لئاوألا باتک امآو - ۱
 ةرشع یدحالا تءآرقلا يف زاجیالا باتک امآو - ۲

 طايخلا سراف نب يلع نب دمحم نب يلع نسحلا يبال

 نايبلاو يناعملا يف حاضيإلا باتك امأو - ۳

 س ينيوزقلا نيدلا لالج يضاقلل
dr 

 س هلهج ثدحا مسی ال ام حاضيإ امأو -4

 سس ةبيش یبآ نب ركب ىبأل ناميإلا باتك امأو - ۵

 اد رمع ىبأ نب ىبحي نب دمحم ناميإلا باتک امأو - 1
 2 لبنح نب دمحأل ناميإلا باتك امأو - ۷

 ---- مالس نب مساقلا ديبع يبأل ناميإلا باتك امأو - ۸
 س اساس هتسرل ناميإلا باتک امأو - ۹

 س هدنم نب هللادبع ىبأل ناعالا باتک امأو - ۰

 ۳۳۹ مصاع يبآ نبال روذنلاو ناميإلا باتک امآو - ١

 ةدحوملا ءابلا فرح

 سس يراخبلل نیدلاولا رب باتك امأو - ۲
 200 ناردب نبال ربلا باتك امأو - ١77

 تا اس ةماش يبأل ثداوحلا راكنإ يلع ثعابلا ۶4

 تس سس اس اس كرابملا نبال ٌةَلّصلاو ٌربلا باتک امأو - ۵
 _ بس قئارلا رحبلا - ۲



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح كلل «(ء ۳ (

 يدنسلا مامإلل

 ۱۱۷ ۲ = قیتعلا هللا تيب جح يف قیمعلا رحبلا - ۷

 نفت لل ةرخآلا مولع يف هرخازلا روحبلا ۸

 VY monn ىلازغلل ةيادبلا ةيادب - ۹

 نب دمحمل ثيدحلا مولع يف ةيادهلا ةيادب -۰

 نفر لل سس سس ل يرزجلا دمحم نب دمحم

 نيدلا رفظمل هقفلا لوصأ يف عيدبلا باتك امأو - ۷۱

 لوصأ نيب اهيف عمج يتاعاسلا يلع نب دمحأ

 ۱۱۷۳ = يدمآلل ماكحألاو يودزبلا مالسإلا رخف

 ريبكلا يعفارلا حرش ثيداحأ جيرخت رينملا ردبلا امأو - ۲

 ۱ ۱/۳ سس سس اس سام نقلملا نبال

 ريدقلا حتف ةيشاح رينملا ردبلا امأو - ۳

 ۱۷۳ =~ يندلا ریبکلا يدنسلا نسحلا يبآ خیشلل

 ةرخآلاو یتولا لاوح يف ةرفاسلا رودبلا امآو - ۶

 | ¥ € سس سل يطويسلا ظفاحلل

 ۱۷ § < يشكرزلل نآرقلا مولع يف ناهربلا امأو - 0

 11/8 سس ربلادبع نب رمع ىبأل ةلمسبلا باتك امأو - ۲

 نسحلا ىبأ فينصت ريسفتلا يف طيسبلا امأو -۷

 ۱۷ € ت يدحاولا دمحم نب دمحأ نب يلع

 حتفلا يبأ ظفاحلل بيبحلا ىركذب بیبللا ىرشب امأو -۸

 ۱۷ سد يرمعيلا سانلا ديس نب دمحم نب دمحم نب نيدلا حتف

 ۱۷ --- يناتسجسلا دواد يبآ نب ركب يبأل روشنلاو ثعبلا امأو - ۵۹

 ۱۱۷ ۵ = ایضلا ظفاحلل ثعبلا باتک امآو - ۰

 ۱۱۷ )2 2 مس ست سس سس و تب ست سس یقهییلل مم روشنلاو ثعبل لا باتک امأو - ۱
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 ) ۳ دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 ع
 کک

 يدنسلا مامإلل

 دئاوفلا نم عرز مآ ثیدح هنمضت ام دئارلا ةيغب امأو - ۲

 ۱۱۷ ۵ 22با سست باس با سس اس مت اس اس سس ضایع يضاقلل

 ( ةيبحرلاب ةفورعلا ) ثراولا ملع يف ثحابلا ةيغب امأو - ۳

 ۱۷۵ دس ل يبحرلا دمحم نب يلع نب دمحم قفولا مظن

 ۱۷ سس يبايرفلا دمحم نب رفعجل ءاکبلا باتک امأو - ٤

 ماكحألا ثیداح نم مارملا غولب امأو - ۵

جح نب دمحآ باهشلا ظفاحلل
 === ينالقسعل ار

1۷7 

 مامالا هقف يف ةيادبلا حرش ةيانبلا امأو - ۲

 ا 17/51 22222222222222 - هللا همحر - ةفينح يبأ

 نيح اصلا تاياكح يف راونألا عماولو رارسألا ةجهب امأو - ۷

 نسحلا يبأ فيلأت راربألا ءامكحلا ةيفوصلاو رايخألا ءاملعلا

 ۱۷٦ -- يناذمپلا ديعس نب مضهج نب نسحلا نب هللاديبع نب يلع

 ۱۷۷ ل يناقللا ميهاربإل لئامشلا لاجر يف لفاحملا ةجهب امأو - ۸

 VY mau لفاحا ةجهب امأو - ۹

 YA mm) يدرولا نبال يواحا ةجهب امأو - ۰

 YA u) عبسلا يف نايبلا باتك امأو ١-

 يف ال ليصحتلاو نايبلا باتك امأو - ۲

 ۱۷۸ asman ليلعتلاو هيجوتلا نم ةجرختسلا

 ةلزتعملا مهو نایب باتك امأو - ۳

 11/84 سل مرثألا ركب يبأل عويبلا باتك امأو -



 يعدم دنا نيدرلشا صح سس
 ابطل 10« ًٌٌٍٍ 7 7 ّمْظْظْس ل ا

 يدنسلا مامإلل

 قوف نم ةانثملا ءاثلا فرح

 نب دمحأ لضفلا يبأ نيدلا جاتل سورعلا جات -

 ۱۸۰ يللا يردنكسألا اطع نب ميركلادبع نب دمحم
 نآرقلا تاليوأت باتك امأو - 7

 ۱۸۰ سس يديرتالا نيسحلا نب دمحم نب دومحم روصنم ىبأل

 ديلولا يبأل ةكم خيرات امأو -۷
 ۱۸۰ بس - هللا همحر - ىقرزألا دمحأ نب هللادبع نب دمحم

 ۱/۸ | دس سس .------ يهكافلل ةكم خيرات امأو -۸
 AY) ل راجنلا نبال ةنيدملا خيرات امأو ۹

 ۱۸۱ -- يغارلا نيسحلا نب ركب يبأ نيدلا نيزل ةنيدملا خيرات امآو -۰

 ۱۸۸۲ 00 سنوي نب ديعس يبأل رصم خيرات امأو ١-
 ۱۲ < اساسا سس سام سما سس راجنفلل یراخب خيرات امأو -۲

 AY msn يوربلا ديبع يبأل مالسإلا خيرات امأو - ۳

 ۱۸۱ سد يلجعلل تاقثلا لاجرلا ةفرعمو خیراتلا باتک امأو - ۶

 AY ا سام مس سس سس اس يراخبلل ريبكلا خيرات امأو - ۰۵

 AY) ال طسوألا خيراتلا امأو -7

 AGE mmm هل ريغصلا خيراتلا امأو - ۷

 ۱۸۵ man لاجرلا ىلع نيعم نب ىيحيل خيراتلا امأو -۸

 1۸0 2 س يدقاولل خيراتلا امأو ۹

 ۱۸7 ل نوحرف نب ميهاربإ نيدلا ناهربل ماكحلا ةرصبت امأو -۰

 AT maaan قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا نيبت امأو -۱

 A) سس اس اس اس يمخللا نسحلا ىبأل ةرصبتلا امآو -۲



 ) ۳ دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 0 س یکل ةرصبتلا امأو - ۳
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 نب دمحأ سابعلا ىبأ قفوملل ةرصبتلاب ىمسملا ريسفتلا امأو - ۶
 ۱۸۷ - يشاوكلا نادوس نب نيسحلا نب عفار نب نيسحلا نب فسوي

 ۱۸۷ === يوونلا ظفاحلل نآرقلا ةلمح بادآ يف نایبتلا امأو ۵۰
 AVY mn) ناخدلا برش نع رجزلل نايبتلا امأو -57
 ةيفنحلاو ةيعفاشلا نيب فالخلا يف ديرجتلا امأو -۷

 ۱۸۷ سل يرودقلا دمحم نب دمحأ نسحلا يبأ مامإلل
 JAA swum ىحضألا ديع ةفحت امأو -۸
 ۱۸۸ === يبايرفلل ريرحلاو بهذلا ميرحت باتك امآو -4
 AA دلل يزلا ظفاحلل فارطألا ةفرعم يف فارشألا ةفحت امأو -۰

 ۱۸۹ سل ىنيعلا دمحأ نب دومحم ردبلل كولملا ةفحت امأو ١*-
 ۱/۵۹ ت يرماعلل بطلا ةفحت امأو -۲
 1۸۹ === يكملا مصاع نبال ماكحلا ةفحت امأو ۳
 خيشل يراخبلا حرش يراقلا ةفحت امأو ۶

 4 === يراصنألا ايركز مالسإلا
 هتابكرم ضعبو بطلا تادرفم يف نينمؤملا ةفحت امأو -0

 ۱/۹۹ === ىنيسحلا بیبطلا نمؤم دمحم
 9 ل يطويسلل ريسفتلا مولع يف ریبحتلا امأو 2-۲
 ۱۸۹ --- يقارعلا نيدلا نیز ظفاحلل ايحإلا ثيداحأ جيرخت امأو ۷
 ]98 ع ل رايتخإلا ثيداحأ جيرخت امأو -۸
 ۱۹ ۰ ت ةيادبلا ثيداحأل يعليزلا جيرخت امأو ۹
 ۱۹۰۱ سس سس يوونلا بیرقت حرش يف يوارلا بیردت امأو -۰

 ۱ بیذهتلا بیهذت امأو ١-

 1 ةرخألاو یتولا لاوحأب ةرکذتلا امأو - ۲



N 0دياهردمجم ديقاسأ نهداشلارص كل  

 يدنسلا مامإلل

 ۱۹ ۱ د تاءارقلا يف ةركذتلا باتک امأو -۳
 ۱ 5 22 باس اس اس سس ظافحا ةركذت امأو - ٤
 ۱۹۱ === يرصلا يكاطنألا دواد خیشلا ةركذت امأو ۰0
 ۱ ٩ ۱ 22 2 باس اس ست سس مس سم سا بیهرتلاو بیغرتلا امأو - 7
 1 mm 7 ٩ بیهرتلاو بیغرتلا امأو -۷
 4 باس با بس سا مس اس سس تا بیهرتلاو بیغرتلا امأو -۸
 ۱۹ ۲ ل تست سس مایقلا يف صیخرتلا باتک امأو - ۹
 كلاسلا بیرقتو كرادلا بیترت امأو -۰

 ۱ كلام بهذم مالعأ ةفرعل
 ۱ ٩ ۳ سست سام بس اس اس تا اس اس اس اساس كلام نبا لیهست امأو - ۱
 ۱ ٩۳ 222 تم مت سس كلام أطوم ىلع كلاسلا بیترت امآو -۲
 ۱ ٩ ۳ == دیهمتلا حرش دیدستلا امأو ۳
 ۱ ٩ ۳ 2 تاطام جم سس سس ساس تا  س  اس ا عیفشلا حدم يف عیفشتلا امأو -۶6
 ۱۹۳ سل ةرخآلا يف یلاعت هللا ىلإ رظنلاب قیدصتلا باتک امأو 6

 ۱۹۳ حس ةعبرألا ةمئألا دیناسلا لاجر يف ةعفللا لیجعت امأو -7
 ]4 € اسس ماس سس مس ساس اس ماس م اس نام مح حاس ايؤرلا امأو -۷
 18 € دست زيجولا راصتخا يف زيجعتلا امأو -۸
 مهبآ ال مالعالاو فيرعتلا امأو - ۹

 ۱٩ لا مالعألاو ءامسألا نم نآرقلا يف
 ۱۹ 6 سس حیحصلا عماجلا باوبأ ىلع حیباصلا قیلعت امأو -
 ليل 00 س ام س ساس سس سس سا سس سس سس ریسفتلا باتک امأو -۱
 ل سام سس سام اس اس سس ریسفتلا باتک امأو -۲
 ۱ ریسفتلا باتک امأو -۳
 1 یسفتلا باتک امأو -4



 سس دياع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ليعمل سس سس سس سس اس سس بس سس سم ریسفتلا باتک امأو -06

 14 1 سس سس سس سس سس سس اس سس ریسفتلا باتک امأو -7

 ۱۹۷ == ةنييع نب نایفس نع ریسفتلا باتک امأو - ۷

 ۱۹۷ سل ءزج يف كلام نع يورلاريسفتلا امأو -۸

 ۱۹۷ = دینسل ریسفتلا باتک امأو - ٩

 ۱۹۸ سل هیوار نب قاحسال ریسفتلا باتک امأو -۰
 ۱۹۸ سس بارقلا نب دمحآ دوعسم ىبأل ریسفتلا باتک امأو -۱

 نب دمحآ ركب ىبأل دنسلا ریسفتلا امأو -۲

 ۹ سس یناهفصألا هیودرم نب یسوم
 ۷ ٩ ٩ سس سس ةداتق نع ریسفتلا باتک امأو -۳
 ۱۹۹ === ةيلاعلا یبآ نع ریسفتلا باتک امأو - ۶
 ۱۹۹ س نیسفتلا باتک امأو -۵

 ۱۹۹ سس محازم نب كاحضلا نع ریسفتلا باتک امآو -57

 ۲۰۰ تست ةدابع نب حور نع ریسفتلا باتک امأو -۷

 ۲۰۰ تست سالفلا يلع نب ورمع نع ریسفتلا باتک امأو ~۸

 ٩ ٩ باس سس سام ساب مس سس اس سس اس ةبيش یبآ نب ركب ىبأ ریسفت امأو -۹

 ۲ و و تت مالس نب ییحیل ریسفتلا باتک امأو -۸۰

 ۷ ٩ | تس ةيطع نبا ریسفت امأو ١-

 ۲ ۰۱ تس حارجلا نب عیکو نع ریسفتلا باتک امأو -۲

 ٩ ۲ تس خيشلا يبأل ريسفتلا باتك امأو -۳

 ۲۰۲ ---- بئاسلا نب دمحم ماشه يبأ نع ريسفتلا باتك امأو -۶

 ير س ریشب نب میشه نع ریسفتلا باتک امآو -۵

 ۲ ۰ ۲ ل ریشب نب میشه نع ریسفتلا باتک امأو -۵

 ۲۰۲ -- يسرلا لضفلا يبأ نب هللادبع يبأل ریبکلا ریسفتلا امأو -۲



 دادم دنا نيةراشا رمح ب سو
 يدنسلا مامإلل

 ۲۰۱۳ 0 دمحأ سابعلا يبأ قفوملل ریبکلا ریسفتلا امأو -۷

 يدر ت نايح ىبأ ةمالعلل ةثالثلا ريسافتلا امأو -۸

 ۲۰۳ < ًادلجم نيرشع وحن وهو يبطرقلا ريسفت امأو -۹
 ۲ ٩ مس تماس بابام مس سس اس اس اس اس يزارلا رخفلا ریسفت امأو -

 ۱۳ ۱ اس اس اس اس با اس اس دمحم نب رمع نیدلا مجن ریسفت امأو 4١-

 ۲۰ --- يلع نب ركب يبأ نيدلا يضر حلاصلا هيقفلا ريسفت امأو -۲

 ري با مس سس سس شاقنلا ریسفت امآو -۲۳

 ۱ نإ اس سس سام بس سو دا اس سس يزج نباریسفت امأو - 6

 ۲۰۵ == دیز يبآ نمحرلادبع یلاعت هللا يلو ریسفت امأو -6

 ۲۰۵ تی دمحأ شفخألل ًاطولا بيرغ ریسفت باتک امأو -1

 37 00 سس سس سس سس ا سس سس عیرفتلا باتک امأو -۷

 ف تا س ساس تاس س س اس ةلزعلاو درفتلا باتک امأو -۸

 ۲۱۲ تست سس ایندلا یبآ نبال رابتعالاو رکفتلا باتک امأو -848

  مضاوتلا باتکو یوقتلا باتک امأو -۳۰

 ي باس ات بس سا اس سس ایندلا ىبأ نبال امهالک

 ۲۱۷ تم ايندلا ىبأ نبال لکوتلا باتک امأو -۱
 ۲۰۷ تم ثيدحلا حلطصم يف يوونلا بيرقت امأو -۲
 بيذهتلا بيذهت بيرقت امأو ۳

 ¥0 تام سا اس اس سس ینالقسعلا رجح نبا ظفاحلل

 ۳۱۷ = ربلادبع نب رمع ىبأل یصقتلا باتک امأو -

 ۲۱/۲ = لکشلا زيبمتو لمهلا دييقت امأو - 0

 OA باس بس اس بم اا عا تاس باس هم اس عاونألاو میساقتلا امأو -5

 316 اس ا حس ع حا لامکالا ةلمكت باتك امأو -۷



 ) ۳ سس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 رجح نبا ظفاحلا صیخلت امآو -

 ۲۱۰ سسس ریبکلا يعفارلا حرش ثيداحأل نقلملا نبا جیرختل

 ۲۱۱ ل يبهذلا ظفاحلل مكاحلا كردتسم صيخلت امأو ۵۹
 ۲۱۸ سسس ةءارقلا ملع يف يربطلا رشعم يبأل صيخلتلا امأو - ۹

 ۲۱۸ سس نمحرلادبع نب دمحم لالجلل حاتفلا صیخلت امأو ۱

 هقفلا لوصأ يف حیضوتلا ةيشاح حيولتلا امأو -۲

 ۲ ٩7] 2ام تاب ا با اس اس ینازاتفتلا نیدلا دعسل

 ۲ ۱ ۱ تتت تب ةيعفاشلا هقف يف زيجعتلا زيت امأو -۳
 ۲۱۱ سس یکلالا باهولادبع یضاقلل نیقلتلا باتک امأو - 6

 ۳۱۱ سس تل ديهمتلا امأو -6

 ۲ ۱ ۱7۳ سست سس سام سس سام اساس بس اس ةءارقلا ملع يف دیهمتلا امأو <57

 111 ل ةنودلا لئاسل دیهمتلا امأو -۷

 ۲۱۲ سس يريشقلا جاجحا نب ملسل زییمتلا امأو -۸

 ۲ | ۷ smn ثيبخلا نم بیطلا زييمت امأو -۵۹

 ۲۱۲ 22 باتکلا ةحتاف ریسفت يف بایالا ةحتاف ريشنت امأو -۰

 ۲۱۲ 2 سس يشكرزلل يراخبلا ىلع حیقنتلا امأو 0١-

 ۲۷ | ۳ س ریبدتلا طاقسإ يف ریونتلا امأو -۲

 ۷ ۱ ۳ uum راصبألا ریونت امأو -۳

 ۲۱۳ تست يدنقرمسلا ثیللا یبآ هیقفلل نیلفاغلا هیبنت امأو -۶

 ۲۱ سس سس سس ةيعفاشلا هقف يف هیبنتلا امأو -۵

 ]7 سس سس سس سس بست رس سس سس سس نیرتغلا هیبنت امأو -۲

 ۲۱ تس مصاع يبأ نبال ةباتلاو ةبوتلا باتک امأو ۷

 718 تات تست سست تا تا اس تا ایندلا يبأ نبال ةبوتلا باتک امأو -۸

 ۲۱۵ 22ت سس هدنم نب هّلادبع ىبأل دیحوتلا باتک امأو -۹



 دباع ةمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح سس( ۳ (

 يدنسلا مامإلل

 ۲۱۵ === نيسحلا نب دومحم روصنم يبأل ديحوتلا باتك امأو ۰
 ۲۱۵ سس قاحسا نب دمحم ركب ىبأل دیحوتلا باتک امأو -۱
 حيقنتلا حرش حيضوتلا امأو -۳۳۲

 ۲۱۵ سسس ةعيرشلا ردصل امهالک هقفلا لوصأ يف

 حیباصلا حرش يف حیضوتلا امأو -۳

 ق يرزجلا دمحم نب دمحم نب دمحم سمشلل

 315 === يكلاملا ليلخ خيشلل ةيكلاملا هقف يف حيضوتلا امأو -

 ۲۱۲ 5-5-5535 ةيكلاملا هقف يف ةيبتعلا بيذهت امأو -۵

 ۲۱۷ nn لاجرلا ءامسآ يف لامکلا بیذهت امأو 5

 ۲۱۷ سس ل رجح نبا ظفاحلل بيذهتلا بيذهت امأو -۷

 ۲۷ ۱۷ بت سس تب تا تام تا سام ایندلا يبآ نبال دجهتلا باتک امأو -۸
 ۲۱۷ -- دشر نبال راثآلا لکشم يف يواحطلا تكن بیذهت امأو -۹

 ۲ ۱۷ ت يعداربلا مساقلا يبأل بیذهتلا امو -۰

 ۲۱۷ سس يرهزألا دمحم یبأل ةغللا بیذهت امآو -۱

 ۲۲۱/۹ = ینازاتفتلل قطنلا بیذهت امآو -۲

 ۷۱۸ تبسم لوصألا عماج رصتخ لوصولا ریسیت امأو -۳
 ۲۱۸ == يوونلل ثيدحلا مولع يف ریسیتلا امآو - ٤
 ۲۱۸ سس ةءارقلا ملع يف ينادلا ورمع يبأل ریسیتلا امأو - 0

 ي هللا ىلع لكوتلاو هاب ةقثلا باتک - ٠

 ۲ ۱ ٩ امام ا ل سس س ا باوثلا باتک امأو -۳۷

 ۲ ۱ ٩722 ا سم سس اس دم مت اس تا اس نآرقلا باوث امأو -



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ۲۷ ۷ 0 2س يروثلا نايفس عماج -48
 و تس سس سس قازرلادبعل عماجلا امأو ۰

 7131 مس مس اساسا دشار نب رمعل عماجلا امآو -۳۱

 ۲۲۱ == يطسقرسلا ةيواعم نب نیزرل لوصألا عماج امأو - 0

 ۲۷ ۲ ]7م سس اس سا اس اساس ريثألا نبال لوصألا عماج امأو م0
 ۲۲۲ --- يطويسلا ظفاحلل امهالك ريغصلاو ريبكلا عماجل ا امأو - 18
 ۲ ۲ ۲ = عبسلا تآآرقلا يف عماج امأو ۰
 YY هدي يلع نسحلا يبأل رشعلا تاءارقلا يف عماجلا امأو 1
 ليدعتلاو حرجلا باتك امأو ۷

 ۷۱۲۲ 0 دوراجلا نب ىلع نب هللادبع دمحم ىبأل
 ۲۲۳ =---- نمحرلادبع دمحم يبأل ليدعتلاو حرجلا باتك امأو -۳۸
 نم شاع نم ةفرعم يف ءزج امأو - ۹

 ۲۷ ۷ ۳ 72 سس سس سس سس سس سس اس اس سس ةنس نیرشعو ةئام ةباحصلا
 ۲۲۳ سس ةلمسبلا باتک نم ثيداحأ هيف يذلا ءزجلا امأو -۰

  -0١امسا نيعستو ةعست هلل نأ قرط هيف يذلا ءزجلا امأو ---- ۲۲۳
  11ىنسحلا ءامسألا هيف ءزج امأو

 ۲ ۷ € ت زیزعلا باتکلا نم اهعضاومو
 YY € بس سس صالخالا ةروس لضف هيف ءزج امأو -۳
 ۷۲ و تست صالخالا ةروس لضف هيف ءزج امآو -4
 ۲ ۲ € ا ا اساس ماست سس بجر رهش لضف هيف ءزج امآو -06
 ۲۷ ۵ تست بجر لضف اضیآ هيف ءزج امأو -۲



 دباع دمحم ديزاسأ نم دراشلا رصح ) ۷ (
 ري ري رع سس سس سس سس سس

۳ 

 يدنسلا مامإلل

 ۷ ۲ 0 يبل لالخلل بجر لضف هيف ءزج امأو ۷
 ۷ ۲ م ماس م حس حام م اس نابعش لئاضف هيف ءزج امأو -۸
 ۷ ۲ عل م سا اس سام اس ا نابعش بئاغر هيف ءزج امأو -8
 ۲۲۲ سس دمصلادبع نمیلا يبال ناضمر لضف هيف ءزج امآو -۳۷۰
 ۲۲۲ سس نیهاش يبال ناضمر رهش لضف هيف ءزج امأو -۷۱
 ۲۲۲ سس ايندلا يبأ نبال ناضمر رهش لضف هيف ءزج امآو -۳۷۲
 ۲ ۲۱۷ mm ةجحلا يذ رشع لضف هيف ءزج امآو ۳۷/۳
 ۲ ۲۱۷ =m قاحسإ يبال ةجحلا يذ رشع لضف هيف ءزج امأو -۳۷ع
 هيف ءزجو بجر رهش لضف يف سلجم هيف ءزج امأو - 0

 يف سلجم هيف ءزجو نابعش نم فصنلا ةليل لضف
 موی موص يف سلجم هيف ءزجو ناضمر رهش لضف
 Y YA mn ركاسع نبال ءازجألا كلت لك كشلا

 ۲۲۸ ===- يرذنملل ءاروشاع موص لضف يف سلجم هيف ءزج امأو -۳۷۹
 ننسلا عابتاب رمألا هيف ءزج امأو -۷

 YA uw) ةباحصلا بس نع يهنلاو

 ۲۸ سس مساقلا يبأل ملعلا رشن يف سلجم هيف ءزج امأو -۳۷۸
 - اهنع هللا یضر - ةشئاع كاردتسا هيف ءزج امأو ۹

 ۲ ۲ ٩ 2 بس بس اس بم سا 1۳۹ ةباحصلا نع
 ۲ ۲ ٩ سس ةمامالا ةيلهأ سلجم هيف ءزج امأو 6۰
 14 د ربنملا ذاختا يف سلجم هيف ءزج امأو -۱
 ۲۲۹ === نيدباعلا نيع ةرق ةالصلا نيقتملا نابرق هيف ءزج امأو -۲

TATو اس سس كل حمسی حمسإ قرط هيف ءزج امآو  
 ۱۲۷ ۳ ٩ سس نیطلا لكأ مذ هيف ءزج امأو 0
 ۱۳ ۳ 0 اس مس مس بل ب بج ب مچ تم ستم سم ص ص ص مص صاصا كيدلا اضف هيف ءزج امأو -6



 ) ( دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 يرو سس اس تا سس اس اس سس بعللا ىلع یهنلا هيف ءزج امأو -5

 فرب mn نيدلاولا رب ءزج امأو -۷

 ۲۳۱ 0 ابح ددزت ًابغرز قرط هيف ءزج امأو -۸
 ةالصلا لضف هيف ءزج امأو -8

 ۲۳ | تام تا تست اس سس ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلع

 ۲۳۱ = مونلا دنع هب یعدی امیف سلجم هيف ءزج امأو -۰

 YY 72 سس سس سس سس سس سلجما ةرافک هيف ءزج امأو -۱

 ۲۳۱ تم دمحأو دمحم همسأ نم لضف هيف ءزج امأو -۲

 YY بت تام تام تست اس اس سا نیدحولا لاوحأ هيف ءزج امأو -۳

 ۲۱۳ ۲ 22 تام تب تا زیزعلادبع نب رمع رابخآ هيف ءزج امأو - 6

 ۲۳۲ سس يقبل اضيأ زیزعلادبع نب رمع رابخأ هيف ءزج امأو -06
 مال ل مهدآ نب ميهاربإ رابخأ هيف ءزج امأو -۰

 YY am ءاملعلا نح هيف ءزج امأو -۷

 YY = لبنح نب دمحآ ةنح هيف ءزج امأو -۸

 ۲۱۳۲ unm سابعلا لئاضف هيف ءزج امأو -8

 ۲۱۳۳ mn ةيواعم ملح هيف ءزج امأو - ۰

 YY f n سابعلا لئاضف هيف ءزج امأو ١-

 فران 0 تم نايفس ىبأ نب ةيواعم لئاضف هيف ءزج امأو -۲

 ۳۷ سس سس ي دواعم لئاضف هيف ءزج امأو -۳

 يناتسجسلا دواد ىبأ ةلاسر هيف ءزج امأو - 6

 ۲۳۵ ل ' هفصوو ننسلا باتك يف هطرش نایب يف
 ۲۳ ۵ =~ خویشلا ىلع ةءارقلا طورش هيف ءزج امأو -۵

 نرد un ةتسلا ةمئألا طورش هيف ءزج امأو -7



 دام دمحم دن نيدرشا رسم بس كو
 يدنسلا مامإلل

 يراخبلا ةمسخلا ةمئألا طورش هيف ءزج امأو -۷
 ۷۲۳ ۲ سس يئاسنلاو يذمرتلاو دواد يبآو ملسمو

 ۲۳۱ سس سس سس هدجو هوبأو وه یور نم هيف ءزج امأو -۸
 ۲۷ ۳ ۲[ = ءامسالا بابسأ هيف ءزج امأو -8
 YY طبس باس بت سس اس سس ةدرفلا ءامسألا هيف ءزج امأو -۰

 YY n انربخأو انثدح نيب ةيوستلا هيف ءزج امأو ١-
 نيرو ىسنو ثدح نم هيف ءزج امأو -

 ۲۳۸ --- لبنح نب دمحأ مرثألا ركب يبأ تالاوس هيف ءزج امآو -

 YA mm ىنطقرادلل یناقربلا ةلئسأ نم هيف ءزج امأو ٤-
 ۷۳ تست بت تم سس سس لئاسلا هيف ءزج امأو -6
 نم ملعلا لهأ هركنتسا ام هيف ءزج امأو -5

 ۲۳۹ يما جاجحلا نبا ملسمل بيعش نب ورمع ثيدح
 ۱۲ ۱۳ mm ٩ ةريره ىبأ دنسم نم هيف ءزج امأو - ۷

 ۲۳۹ --- يتربلا سابعلا يبال ةريره يبأ دنسم نم هيف ءزج امآو -۸

 ۲۷۲۳۹ === يركسعلل ةريره يبأ دنسم نم هيف ءزج امأو -4

 ۲ ع ۱ تست سس دامعلا تاذ مرا ربخ هيف ءزج امأو -۰
 ۲0 تست سانلا جئاوح ءاضق ىلع ثحلا هيف ءزج امآو - ۸۱
 ۲ ٩ تست ا اس حام حس حا سايا يبأ نب مدآ ءزج امآو - ۲
 نب ميهاربإ ثیدح ةخسن هيف ءزج امأو -ع+

 ۲۸۱ سس يرهزلا فوع نب نمحرلادبع نب ميهاربإ نب دعس
 ۲ و | دستت ستم ينايتخسلا ةميمت يبأ نب بويأ ءزج امأو - 6

 يواركبلا ةبيتق نب راكب ةخسن هيف ءزج امأو - ۵
 ق مست اس اس اس ريرضل | مزاخ نب دمحم ةيواعم يبأو



 ) ۳ دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 سداسلاو سماخلاو عبارلاو ثلاثلا ءزجلا امأو -7

 ۲۸۲ سس يفقثلا داولادبع نب رفعج ثيدح نم یقتنلا نم
 ۲۲ سل س ةقاطبلا ءزج امأو - ۷

 38 عا تست اهتصقو ةيدعسلا ةميلح ءزج امأو -۸

 ۲ ع۳ بس يلالبلا نارمع يبآ نب ةنيبع نب نایفس ءزج امأو - 9۹

 ۲۳ --- یمرخلا رصن نب نادعس ثيدح نم یناثلا ءزجلا امأو - ۰

 ۷ و ۳ 2تا تست ات ساتاس تس تاساساس رصن نب نادعس ثیدح نم

 يهنشألا راتخم نب حلاص يلاوع نم ءزج امأو -۲

 ۲[ دستت يرسيندلا ركب يبأ نبا رمع تنب دیبعلا تسو

 ۲ -- یبنیزلا ىلع نب دمحم نب دارط یلاوع امهیف نآزج امأو -۳

 ۲و سد یفقرتلا یسیع ىبأ نب هللادبع نب سابع ءزج امآو -۲ ٤

 ۱ هيلع یلاعت هللا یلص ىبنلا ةيصو هيف ءزج امأو - 0

 ني بلاط يبأ نب يلعل ملسو
 ۲۵ --- ملسو هيلع ىلاعت هللا یلص يبنلا اياصو هيف ءزج امأو -7

 ۲ 6 س نمزلا یسوم یبآ ینثلا نب دمحم ءزج امأو -۷

 ۲ ع 0 تست دهازلا رامع نب روصنم رابخآ هيف ءزج امأو - ۳۸

 لوألا ءزجلا نم یقتنم هيف ءزج امأو - ۹

 ۲ 6 ]2 دستت بتا سس يشاشلا بیلک نب مثيلا دنسم نم

 ۲6 سس يلهابلا یسوم نب الع مهج يبآ ءزج امأو -۰

 مظعألا مامالا ةياور نم ثيداحأ ةئالث هيف ءزج امأو 0١-

 Y6 سس ةباحصلا نع تباث نب نامعنلا ةفينح يبآ

 ۲ 6۷ تبسم ةفينح يبأ مامالا يلاوع هيف ءزج امأو - 5



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح سس( ۳

 يدنسلا مامإلل

 - هللا همحر - ةفينح ىبأ ثيداحأ هيف ءزج امأو - ۳

 ۱ 6 ۷ mum ةباحصلا نع

 ۷ ۷ سس ةباحصلا نم هثيداحأ اضیآ هيف ءزج امأو - 5
 YEA اس اس مساقلا دیبع يبآ ثيدح نم ةعطق هيف ءزج امأو - ۶ 0

 دحاولادبع نب رمع رمع ىبأل ءازجأ ةثالث امأو - 71

 ي سس سس سا سس سس اس بلعت مالغ دهازلا

 نب دمحم حتفلا يبآ دئاوف نم يناثلا ءزجلا امآو - ۷

 7 EA ل مس ظفاحلا یلصولا يدزألا نيسحلا

 يرهزلا نمحرلادبع نب هللاديبع لضفلا يبأ ثيدح نم ءزج امأو -

 نب دمحم ملسم يبآ دئاوف نم لوألا ءزجلا امأو - ٩

 37 84 ا سل سس سس سس سس تا بتاكلا ىلع نب دمحأ

 ۷٩ تم يزجسلا تقولا يبأ ثیدح نم ءزج امأو -۰
 ۲64 قرزألا جرفلا نب دمحم ثيدح نم ءزج امأو - ۱
 ۲ و ٩ دد ةمظعلا باتک نم يناثلا ءزجلا امأو - ۲

 ثلاثلا ءزجلا يورأ اضيأ دنسلا اذهبو - 507

 ۲ 0٩ دد فتنلاو رداونلا نم سماخلاو عبارلاو

 يضرلا مامالا تايعاست هيف ءزج امآو - 4

 ۲ 0 ۱ سسس یرغصلا مي میهاربا نب دمحم نب ميهاربإ

 ۲۵۰ == نيطم ىمرضحلا هللادبع نب دمحم ثيدح نم ءزج امأو 1- 00

 «Y0 تست يناتسجسلا دواد يبآ نب ركب يبآ يلاوع نم ءزج امأو - ۶ 1

 ۲۵۱ اس سس اس اساس هنیفس بقلملا یئاسکلا ليزيد نب نيسحلا

 نب دمحأ نب هللادبع دمحم ىبأ ىضاقلا ثيدح نم ءزج امأو -۸

 ۲۵۱ سس ريبكلا نم ريغصلا ءزجلا وهو يعبرلا ربز نب ةعيبر



 ) 2 )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ۲ 0 | تاب بیس باس تا اس ام بهذلا ىبأ نب رابخآ هيف ءزج امأو - 4

 ۲۵۲ ---- یوغبلا نع « ینانکلا ثیدح نمو یروباسیللا دايز

 نامثع نب دمحأ نب رمع صفح یبآ ثیدح نم ءزج امآو ١-
 ۲۵۲ -- 88 یبنلا نع « هدنس برقام هيف يذورورلا نيهاش نبا

 ۲۵۲ سس كلذ ریغو دیعولاو قئاقرلاو دهزلا هيف ءزج امآو - ۲
 نب نمحرلادبع ملسم يبآ ثیدح نم ءزج امأو - ۳

 ۲۵۲ سس هريغ نم دئاوف هیفو يدنواهنلا دمحم نب وزغ
 نب نسحلا رهاط ىبأ ثیدح نم ءزج امأو - 6

 ۲ ۵۳ تم يكاطنألا لبق نب ميهاربإ نب دمحأ
 نب دمحم هللادبع ىبأ ثيدح نم ءزج امأو -06

 ۲ ۵۳ 22222 سل يرودلا صفح نب دلخم
 | 10 € ا ام سينألاو سيلجلا باتک امأو - 1
 7 0 € باس اس رس اس ا سس اس اس ةعمجلا باتک امأو - ۷

 ۲ 0 € مصاع يبأ نبال داهجلا باتك امأو - ۸

 ۲0 € سسس كرابلا نب هللا دبعل داهجلا باتك امأو - 04

 ۲00 ا م ركاسع نبال داهجلا باتک امأو -۰

 37 00 م سمس نيحيحصلا نيب عمجلا باتك امأو 0١-

 ۲ 03 م اطع نب باهولا دبعل زئانجلا باتك امأو -

 ۲07 === مساقلا يبأل وحنلا يف لمجلا باتك امأو - ۳
 ۲۵ === رهاقلا دبع خيشلل وحنلا يف لمجلا باتك امأو - ۶

 لوصأ يف عماوجلا عمج امأو - ۵

 ق تام اس اس نیدلا لالج ظفاحلل هیقفلا

 ۲ ۵۷ دمحم نب يلع نيدلا ملعل ءارقلا لامج امأو - 1



 دباع دمحم ديتاسأ نم دراشلارصح نر

 يدنسلا مامإلل

 ۲ ۵۷ = دمحم سمشلل لاجرلا ءامسآ يف لامجلا امأو - ۷

 YOY mw ةيفنحلا تاقبط يف ةئيضملا رهاوجلا امأو -۸

 37 0 1۷ == ااا روحبلا رهاوج امأو - ۹

 ۲۵۷ س يرودقلا يلع هرینلا ةرهوخا امأو -
 ةفينح يبآ مامالا بهذم ةلدأ يف ةيفنحلا رهاوجلا -۱

 YON === اهضعب وأ ةتسلا بتكلا قفاو اميف

 ةلمهملا ءاجلا فرح

 ۲ 0 4 === يدرواملل ةيعفاشلا هقف يف يواحلا امآ -۲

 نب رهاط بیطلا يبآ يضاقلا ةيشاح امأو -۳
 ۲۵۹ === يواحلا ىلع ةقيلعتلاب ةروهشلا يربطلا هللا دبع

 709 درس سس سس ینیوزقلل ریغصلا يواحلا امأو - ٤

 ۲٩۱ سس حارفألا دالب ىلإ حاورألا يداح امأو -۵
 يراخبلا حيحص ىلع يزاغ نب ةيشاح امأو - 7

 ۲ 7[ ل um يدارلا ىلع هتیشاحو

 ۲۲۱ سس يراخبلا ىلع قورز خیشلا ةيشاح امأو - ۷
 يواضيبلا ىلع يراصنألا ایرکز يضاقلا ةيشاح امأو -۸

 ۲۱۰ سس سس سس عماوخا عمج حرش ىلع هتیشاحو
 33 ۲۷ ۱ 72م بس سس ا سا ترس سس سس عادولا ةجح باتک امأو -84

 7311 س ةجحملا كرات ىلع ةجحلا باتک امأو - ۰

 ۲۲۱ سل ةيبطاشلاب فورعملا ىناهتلا هجوو ىنامألا زرح امأو 0١-

 ۲٩۲ سم تاع اس ساس --- ةقفشلاو رذحلا باتك امأو -۲
 YY سام بس سس سس سس سس سس سس رحبلاو ربلا ابزح امأو - ۳



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح
 هات جح2)_)_)ً)ً:)---_ سد

 يدنسلا مامإلل

 OY au نظلا نسح باتك امأو - ٤

 YY n نيصحلا نصحلا امأو -6

 718 سست اس اس ایندلا رکذو ناسللا ظفح باتک امأو -7

 YE سس سس سس سس اس سس سس تا سس اساس ریسفتلا قئاقح باتک امأو - ۷

 €Y سس ا سس اس سس اس ءایلوالا ةيلح امأو - ۸

 YE تست سبب سس سس اس سا زنکلا نتم نع زمرلا لح امأو - 9

 73160 ست تا اساس شحفلا مذو ملحا باتک امأو -۰

 00 سس سس سس سس اس اس اس اس سس عدبلاو ثداوحما باتک امأو -۱

 ةتسلا تاهمألا ىلع یطویسلا یشاوح امأو - ۲

 ۱0 ریسفتلاو ثيدحلا بتك نم اهریغو
 ۲۲ ۵ = حاحصلا ىلع يشاوحلا امأو -۳

 ىلع ريبكلا يدنسلا نسحلا يبأ خيشلا يشاوح امأو -

 حتفو 2 لبنح نب دمحأ دنسمو راكذألاو تاهمألا

 00 سس ةيفنحلا هقف يف مامبلا نبل ريدقلا

 ةمجعملا ءاخلا فرح

 10 ا سس سس سم سا اس اس سس نيفئاخلا باتک امأو -۵

 نال n جارخلا باتک امآو - ٩

 ۲۲۲ سد سس سس سس ترس اس كرتلا جورخ باتک امأو -۷

 ضل سس اس بسم سام سام مس سس اس سا یربکلا صئاصخلا امأو - 4

 ۲۲۱۷ 22تا تاب اس تا مصاع يبآ نبال باضخلا باتک امأو -8

 1Y] عضاوتلاو لومخل | باتك امأو -0 ۹

YY 2 ساساماس باساس مام تاس س  س رشبلا ديس ةريس ةصالخ امآو -١ 



 دیبع دمحم دیناس نم دراشلارصجح __

 يدنسلا مامإلل

 YY su ةصالخلا امأو -5

 YA تت ةيعفاشلا هقف يف یلازغلا ةصالخ امأو -۳
 ۲۹۸ سس ف ینطصلا راد رابخآ يف افولا ةصالخ امأو - 6

 ةلمهملا لادلا فرح

 )04 س راحبلا ررد امآ -06

 ۲۲۹ == روثأملاب ريسفتلا يف روشنلا ردلا امأو -57

 راصبألا ريونت حرش راتخملا ردلا امأو -۷

 0۹ م یقتللا حرش ىقتنملا ردلاو
 ىلع ةالصلا يف دوضنملا ردلا امأو -۸

 10۹ س 8 دومحملا ماقلا بحاص
 ۲۲۱۹ 2 مظعلا دلولا يف مظنلا ردلا باتک امأو - ۹

 ۲۷۷ ۶ uuu ايندلا یبآ نبال ءاعدلا باتک امأو -۰

 ۲۷ ۰ تست سس لیضف نب دمحم ءاعدلا باتک امآو -۱
 Vo u) مصاع يبآ نبال ءاعدلا باتك امأو -۲

 YY e nn ىلماحملل ءاعدلا باتك امأو -۳

 ۲۷۱ سد يضاقلا بوقعی نب فسویل ءاعدلا باتک امأو - 6
 ۷ ۷ 7 سس لل یناربطلل ءاعدلا باتک امأو -6

 ۲۱۷/۲ ااا ا اا ام اع احا حا مكاحلل ءاعدلا باتك امأو -7
 YY) اساس اساس مساس حاس ام حاس ع اح تح اس ىقهيبلل ةوبنلا لئالد امأو -۷

 ۲۱۷/۲ سد يناجرجلا رهاقلا دبع خیشلل زاجعالا لئالد امأو -۸
 ۲۷۲ سس دمحم خیشلا یلاعت هللا يلول تاريخا لئالد امآو -49
 ۷ 1۷ ۳2 سس ا سس سس سس اس تایدلا باتک امأو -۰

 YY =n جابيدلا باتک امآو ~0۳



 ) 0 مس دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالل

 YY سس سس سبب سس سس سس سس سس جابیدلا امأو -۲

 337/8 س میهاربا نب قاحسإل بدألا ناوید امأو ۳

 ¥ € = يذيواعتلا نب طبس ناويد امأو ٤-

 VE amana) يرفعلتلا باهشلا ناويد امأو ٥-

 Y0 uuu) كلام بهذم نع « بذلا باتك امأ - 05

 ۲۷۵ === ىبرقلا لئاضف يف يبقعلا رئاخذ باتك امأو ۷

 VO mma) ةريخذلا باتك امأو -۸

 V0 mm) ايندلا يبأ نبال ركذلا باتك امأو --۹

 ۲۷۵ -- يضاقلا بوقعي نب فسويل حيبستلاو ركذلا باتك امأو ۰

 ۲۱۷ ]22تا تب بسم اساس يبايرفلا رفع رکذلا باتک امآو ١-

 3 م م يدنرملل توملا ركذ باتك امأو -5

 VI mm) ايندلا يبأ نبال ركسملا مذ باتك امأو - ۳

 VY u) ءایضلل رکسلا مذ باتك امأو -

 ¥۷ 2 ايندلا يبأ نبال يهالملا مذ امأو -5

 YY) 22 باس سام اس سس اس اس يهانلا قيقحتو يهاللا مذ باتک امأو - 7

 YA mun) طاوللا مذ باتک امأو - ۷

 ۲۷۱۷/۸ mn ةبيغلا مذ باتک امأو -۸

 YA un ایندلا مذ باتک امآو - ۹

 VA uum مالكلا مذ باتک امأو -۰



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح سس 5 ,

 يدنسلا مامإلل

 318/4 ل ا سس سس اساس حوتفلاو ةدرلا باتك امأ ١-
 ۲ ۱۷/۵ == ةلدألا لئاوأ در باتک امآو -۲

 ۲۷۱۷/٩722 2 سس س سس سس سس سس سس سس ةيمهجلا ىلع درلا باتک - ۳

 كا سس سس بست دا ًاطولا لاجر باتک امآو -‰
 07 سم ماست ا اس ا اس سا ةلحرلا باتک امأو -0

 ي سس اس اس اس سس ةلاسرلا باتک امأو -57

 يف ينيوجلا دمحم يبأ ىلإ يقهيبلا ةلاسر امأو - 00۷

 7/13 اس اس اس اس ثيدحلا عابتا ىلع ثحلا
 YAY 2 سا سا سه سم سس ةيريشقلا ةلاسر امأو -4

 YAY يي تويبلا موزلو توكسلا ةلاسر امأو -48

 YAY mm يكلاملا ديز يبآ نبال ةلاسرلا امأو - ۰

 YAY mn یضرلا باتک امأو - ۱

 YAY = ةالصلا يف نيديلا عفر باتك امأو -5
 YAY nn ءاكبلاو ةقرلا باتك امأو - ۳

 YAY un یمرلا باتک امأو -14

 YAY =u فنألا ضورلا باتك امأو - ۵

 ۱ ۱ ۳ ۳ سس سس اس سر سس رس رس اس ضورلا باتک -7
 YA un ةضورلا امأو -۷

 ۲/۸6 دم بس سس يبايرفلا دمحم نب رفعجل ايؤرلا باتك امأو -۸

 ۱۲ 6 ام سا اس تم اس ءازجأ ةسمخ يف ينطقرادلل ایژرلا باتک امأو -۵ 9



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح
 ےس سس ج 25شتس3 2667

 يدنسلا مامإلل

 A9 wn رابخألا ةياور باتك امأو -

 7/86 n نيدبعتملا ةضاير امأو - ١

 YAO u ةرضنلا ضايرلا امأو -۲

 170 22-2 نيحلاصلا ضاير امأو -۳

 ۲۸۲ ت نآرقلا ريسفت يف نآّمَّظلا ئر امأو -4

 YAY == #8 دابعلا ريخ يده يف داعم ا داز امأو ٥-

 YAY un ريسفتلا ملع يف ريسملا داز امأو - 7

 YAY aa ريقفلا داز امأو -۷

 YAN usu ةاكزلا باتک امأو -۸

 YAN mmm لبنح نب دمحأ مامإلل دهزلا باتك امأو -۹

 ۲۸۸۸ === دلجم يف كرابلا نب هللا دبعل دهزلا باتك امأو -۰

 7/14 ناوزغ نب ليضف نب دمحم دهزلا باتك امأو 0١-

 كل اال ىسوم نب دسأل دهزلا باتك امأو -۲

 ۲۸۹ تست دلجم يف متاح نب رایسل دهزلا باتک امأو - ۳

 740 تم تست تست ات تام دواد ىبأل دهزلا باتک امأو - 6

 ۲۹ ۱ تاب تام تست تست باس حارحا نب كول دهزلا باتک امأو - ۵

 ۲۹ ۱ س يرسلا نب دانبل دهزلا باتک امأو -7

 ۲ ٩ ]2 تام بس سا تا اس اساس بیطخلل دهزلا باتک امأو - ۷

 TT 222252525153535 قهيبلل دهزلا باتک امأو 1-۸



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشنا رصح سر
 يدنسلا مامإلل

 ةلمهلا نیسلا فرح

 ۱۲۹ ۲ = یمرلاو قبسلا باتک امأو -84

 ۲۹۲ سست: نئارسلا باتک امأو -۰

 ۲ ٩ ۲ تبسم بت اساس كلام نع « رسلا باتک امآ 0١-
 ضار 2م مس درس سس سس سس سس سس اس ةداعسلا رفس امآو -۲

 AY umn] دواد ىبأ ننس امأو -0۳

 ۱۹ تسدد يذمرتلا ننس امأو-٤
 یبتجاب یمسلا یرغصلا ىئاسنلا ننس امآو -0

 ق باس بس اس مس سس یئاسنلل یربکلا ننسلا امأو - ۹1

 ۳۰۵ س ةعمجلا باتک اهنمو - ۷

 نال سس بم مس مس سس سس سس سس سس ةجام نب ننس امآو -۸

 ۳۰۸ --- ينزلا ةياور يعفاشلا مامإلا نع « ةروثأملا ننسلا امأو -8

 ۳۰۱ = يعفاشلا مامإلا نع « ةيورملا نئسلا - ٠

 نيل ا ها تست سام تو سس اس سا ینطقرادلا ننس امأو -۱

 ۳۱۱ تی سس قراط نب یسوم هّرق ىبأل ننسلا امأو -۲
 911 رازبلا حابصملا نب دجت نئسلا امأ -۳

 ۱۳ ۱ ۲ maman يجكلا ملسم يبأل ننسلا امآو -

 ۳۱۲ سس سس یقهیبلل یرغصلاو یربکلا ننسلا امأو -06

 ۳ ۱۳ ل سس روصنم نب دیعسل ننسلا امأو - ۲

 ۱۳ ۱۳ تماس بس تب مات ل مرثالا ركب يبأل نتسلا امأو -۷

 ۳ ۱ € دس يرسلا نب دمحم ةنسلا باتک امأو -4

 ۱۳ ۱ € باس باس ساب بسم سس اس اس طايخلا رصن يبأل ةنسلا باتک امأو - ۹

 ۱۳ | باس ست س تاسیس اس تا اس تست سس ةحضاولا ةنسلا باتک امأو - ۰



 ) 5 دیاع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 .. يدنسلا مامالل

 ۲۳ ۱ 072 سس سام بسا تا بس سس سام تام اس اس سس سس ةنسلا باتک امآو -۱

 ۳۱۵ سس سس سس يناربطلا مساقلا يبأل ةنسلا باتک امأو -5

 ۳۱۲ < دمحأ رذ يبأ خیشلا عمج ةنسلا باتک امأو -۳

 ۳۱۲ تست سس لوسرلا لضف يف لوسلا ةينس باتک امأو - ۶6

 ۳ ۱۲ دستت باس سس سام تاتاس تا نآرقلا تادجس باتک امأو ٥-

 ۳۱0 سل نمؤملا حالس باتك امأو -5
 ۳۱۷ mm ماشه نب بیذهت ةيوبنلا ةريسلا امأو -۷

 ۱۳ ۱/۸ sun مزح نب ةريس امآو -

 ۳۱۸ === دحاولا دبع نب ینغلا دبعل ةيوبنلا ةريسلا امأو -68

 0 د يبلحلا بطقلل ةيوبنلا ةريسلا امأو -۰
 TOA sun س يدابزوريفلا ةريس امأو ١-

 ۲۳ ۱۸ u= ملسم نب دیلولل ریسلا باتک امأو - ۲

 ۳۱۹ = نسحلا نب دمحم مامالل ریبکلا ریسلا امأو -۳

 ةمجعلا نيشلا فرح

 ۳۲۰ - يرهظتسلاب فورعلا یعفاشلا هقف يف یشاشلا باتک امآو -64

 un ٩ PY يكلاملا مارهبل لماشلا امأو -۵

 ۳۲۱ تماس تست سس طخاو فرصلا ملع يف ةيفاشلا امأو -5

 P| n يوغبلل ةنسلا حرش امأو -۷

 ۳۲۱ س یفطصلا قوقح فیرعتب افشلا امأو -۸

 صفر mss ثيدحلا ةغل يف قراشلاک -4

 كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت باتكو - 1

 YOY == كلام بهذم مالعأ ةفرعمل



 دياع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سس( ۷ (

 يدنسلا مامإلل

 ۲۳۲ = مالسالا دعاوق دودحل مالعألا باتکو -۱

 ۲۷ ۲ تست سس عامسلا دیبقتو ةياورلا طبض يف عالالا باتکو -۲
 ۲۳۲ سس دئاوفلا نم عرز مأ ثیدح هنمضت ال دئارلا ةيغبو -۳

 ۳ 7 تام تاسیس اس هخویش يف ةينغلا باتکو -6

 نيب تم بس سا يفدصلا يلع يبأ خویش مجعمو -6
 يب 000023 ناذألا مزج ةحص ىلع ناهربلا مظنو -۲

 ۳۲ سس نيهاش نب صفح يبأل ةنسلا حرش امأو -۷

 PY f تست يئاكلاللا مساقلا يبأل ننسلا حرش امأو -۸

 ۳۲۵ يي ينيعلل زنكلا حرشو يراخبلا حرش امأو - ۹
 ۱۳ ۲۲ ات باس تام تا اس سس يراخبلا ىلع ينامركلا حرش امآو -۰

 ۳۲۵ سد دمحآ رفعج يبأل يراخبلا حرشو أطوملا حرش امأو -۱

 ۳۲۵ سد كللا دبع يبأل امهالک يراخبلاو ًاطولا حرش امأو -۲

 ۳۲۵ =~ يناقرزلل ةّيِنَدللا بهاولا حرشو أطوملا حرش امأو -۳۲
 30180 سا يوونلل ملسم حرش امأو -44
 1 = يسونسلل ملسم حرش امأو -06

 هحورشو يراخبلا ىلع هاحرشو يلذاشلا يفونملا فلخ نبا

 YY يي برس بس سس تا اس دیز یبآ نب ةلاسر ىلع ةتسلا

 ۳۲ ۲( تبع میس تا و سهم اس بجاحلا نب رصتخم حرش امأو -۷
 PY mm لیلخ رصتخم حرش امأو -۸

 ۳۲۲ === يروهجألل ( ليلخ رصتخم ) هاحرش امأو -۹4
 ۱۳ ۲ ۷ mau هبتک رئاسو هرایم حرش امآو -۰

 ۲۳ ۲۱۷ 22ام سام مات بابت اس يباطحلل لیلخ رصتخ حرش امآو ١-

 ۲۳۱۲/۷/7 تست ا اس حا بس سس قاوملل هاحرش امأو -۲



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 يورو 552-5-322222 ديفحلا قوزرم نبال هحرش امأو -۳

 YY mu اباب دمحأ خيشلل هحرش امأو ٤-

 ىلع ناحرشو يعرفلا بجاحلا نب رصتخ حرش امأو -0
 YY =~ ديز يبأ نب ةلاسر ىلع حرشو ليلخ رصتخم

 ۳۲۸ =~ يلصألا بجاحلا نب رصتخ حرش امأو 1
 TYA مس سس اساس ينابقعلا دمحم نب دیعسل اضیآ هحرش امأو - 10۷

 ۳۲۸ سس سس عماوجلا ممجو يكبسلل هحرش امآو -۸
 TYA mn يلحملل عماوجلا عمج حرش -۹

 ديناسألا بيرقت ىلع هحرشو يقارعلا نيدلا نيزل هحرش -۰
 ۳۲۸ === دواد يبأ ننس ىلع هحرشو تامهبلا نم دافتسلا

 حرشو ةدمعلا حرشو ديز نب ةلاسر حرش امآو -0۱

 ۱۳۲/۹ suum ةيوونلا نيعبرألا

 ۳۲۹ === میرکلا دبع مساقلا يبآ مامالل ریبکلا حرشلا امأو - ۲

 ۱۳ ۲۲ ۹72222 سس اس سس سس سس سس ریغصلا يواحلا حرش امآو -۳

 14 سس سس سام سس رس سس مس سس رس جاهنلا حرش امآو -4

 1۹ بس سس سم سس سس رس لهیستلا حرش امأو -۵

 ۱۳۳ ۱ ل 5222:0552 ليقع نبال هحرش امآو -5

 نارا بس سه ا اس اس راتخلا حرش امآو -۷

 نضرب تاس س مام باس سا ست سس اس سس فقاولا حرش امأو -۸

 (PY سس سام ما بس سس سس اس يزاغلا حرش امآو - 9

 الا سس لیلخ تاغل حرش يف لیلعلا ءافش امأو -

 ۱۳۱۳ ۱ ل اس با اس تا اس سس سس اساس بطلا يف افشلا امآو -۱

 PTY بس سس سم ام سس اس تا رکشلا باتک امأو -۲

 ۱۳ ۲۳ = لئامشلا باتک امأو - ۳

 ۱۳۱۳ ۳ am تاداهشلا باتک امأو - ۶



 دباع حم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 YY f aun يراخبلا حيحص اما ۷۵

 ۳ ۵ ع. تا اس اا ا اا ساس بس حاس سس اس حاس حا ملسم حيحص امأو - ۰۲
 OA ات تمام ا سس سس اس سس اس ةيزخ نبا حیحص امأو ۷
 ۳ ۵ ٩ س يليعامسالا حیحص امآ و ۸
 0٩ تس ةناوع يبأ حيحص امآ و - ۹
 للا عادت تام باس سس مس اساس سس اس رطفلا ةقدص باتک امأو -

 | اا سا ا ا ا اس اس سس سس تافصلا باتك امأو ١-
 ۲۳ ۲[ ۱ ا ا اس سس سس سس سس فوصتلا ةفص باتک امأو -۲
 ۳۲۱۱ طبس تست سس ایندلا ىبأ نبال ةنجلا ةفص باتک امأو - ۲۳
 00| اس اس سس م اس حاسس ميعن يبأل ةنجلا ةفص باتكامأو -15
 ۳٩۲ -- ایضلا ظفاحلل رانلا ةفص باتک و ةنجلا ةفص باتك امأو ۵
 ۳۲۱۲ س ایندلا ىبأ نبال رانلا ةفص باتک امآو -۲
 ۳۲۲ سس نيكد نب لضفلا ميعن يبأل ةالصلا باتك امأو ۷
 قازرلادبع فنصم نم جرختسملا ةالصلا باتك امأو -۸

 ۳ 7۱۳ ا ا اس احا حاحا اس تا سس حاحا ةصاخ ةدنسملا ثيداحال
 ۳۲۳ سس يميهاربالا ءاطع نب هللادبعل ةالصلا باتک امآو -8
 ۳ 7۳ ا اس بس ات سس اس سس عا یحضلا ةالص باتک امآ و -
 ۳۰۳ - ملسو هيلع یلاعت هللا یلص يبنلا ىلع ة ةالصلا باتک امأو - ۱
 ۳ ع سس اس سس ترس سس سس سس تمصلا باتک امآ و ۲
 ۳ ته عدس ا سس سل یبایرفلا رفع مایصلا باتک امآ و ۳
 ق سس سم يضاقلا فسویل مایصلا باتک امأو - 6
 ۳۱۵6 سس اس امس مصاع يبأ نب ركب يبأل مایصلا باتک امأو ۰



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ةمجعملا داضلا فرح

 سس سس سد سه سس سا ةقيقعلاو ایاحضلا باتک امآ -

 سس ا سس سس يراخبلل ءافعضلا باتک امأو - ۷

 سس سس سد سس سس سس يئاسنلل ءافعضلا باتک امأو ۸

 ةلمهملا ءاطلا فرح

 بس سس سس اس ها سس سس ةيصعلاو ةعاطلا باتک امأو - 8

 سس سس اس سس ةيفوصلا تاقبطلا باتک امأو -۰

 تس سس سد سد سس سس ةباحصلا تاقبط امأو -۱

 س دمحم هللادبع يبأل یربکلا تاقبطلا امأو -۲

 بس سس اس اس اس سس اس يبهذلل ظافحلا تاقبط امأ و - ۳

 تست سس لو ا تاقبط امآ و -

 سس سس اس يزاريشلا قاحسإ يبأل ءاهقفلا تاقبط امآ و -۵

 بس سس ا سس سس سل یکبسلل ءاهقفلا تاقبط امآ و -5

 س ضارمألا و بطلا باتك امأ و -۷
 س ميعن يبأل يوبنلا بطلا باتك امآ و -۸

 اس بس سس سس دیناسالا بیرقت حرش بیرشتلا حرط امآو -۹

 ۰ بویغلا مالعل عوضخلاو بولقلا ةراهط امآ و -۰

 سس سس سس اس دواد یبآ نب ركب ىبأل ةراهطلا باتک امآ و 0١-

 اس درج سس سس سا اس دیبع يبأل روهطلا باتك امآ و -۲



 دباغ دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ۳۷۱ ا يزمرتلا حرش يف يذوحألا ةضراع امأ و -۳

 PV nm بتكلا ةيراع باتك امآ و-٤

 ۳۷۱ === هجرختسلا ىمستو كلام مامالا هقف يف ةيبتعلا امأ و -6

 VY mun نيصحلا نصحلا ةدع امأ و -5

 ۱۳۱۷۲ n ةدمعلا حرش ةيشاح ةدعلا امآ و -۷

 ۳۷۲ = یلاعت هللا باتک يف يالا ددع باتک امآ و -۸

 ۳۷۲ === حاتفلا صیخلت حرش حارفألا سورع امآ و -8

 ۱۳۱۷ ۲ mu شرعلا باتک امأو -۰

 ۱۳۱۷۲ ل ةلزعلا باتک امآ و -۱

 LA ءاسنلا ةرشع باتك امآ و -۲

 VY ل ةمظعلا باتک امآ و -۳

 ۱۳۱۷/۳ na ربحا نب دوادل لقعلا باتک امآ و - 5

 PV f mn ديعس نب ىلعل لقعلا باتك امأ و - ۵

 ۱۳۷ f n هیوجنف نبال لقعلا باتک امآ و -5

 ۳۷ ع 2 تستسساساس ایندلا یبآ نبال هلضفو لقعلا باتک امآ و -۷

 ۳۱۷/۵ تست رهزألا ىبأ نبال نيناجملا ءالقع باتک امأ و -۸
 ۳۷/۵ سس نيمألا دلبلا خيرات يف نيمثلا دقعلا امأ و -5
 VO u تابوقعلا باتك امآ و -۰

 نب دمحآ رفعج يبأ مامالا ةديقع امآ و -۱

 ۱۳۱۷ 02م سس سس بس ل يواحطلا ةمالس نب دمحم

 PV سام ماتم باس اساس ریهز ةمثيخ يبأل ملعلا باتک امأ و - ۲

 ۱ n= مصاع يبآ نب ركب يبأل ملعلا باتك امأو -



 دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 PV تست بس تام تا اس اس دمحأ ركب يبأل ملعلا باتک امأ و - 5

 ۳۷۷ 22 يضاقلا بوقعي فسویل ملعلا باتک امأو -۵

 VY mua يبهرملل ملعلا باتك امآو - ۲

 ۳۱۷۷ mmm يروباسينلا مکاحلل ثيدحلا مولع امأو -۷

 PVA ل دمحم هللا دبع ىبأل للعلا باتک امأو -۸

 A سس متاح يبأ نبال للعلا باتك امأو -۹
 PVA wanna يذمرتلل للعلا باتك امأو- ٠

 ۳۷۹ -- رفس ةئام يف يفوجلا نسحلا يبأل نآرقلا مولع باتك امأو -۱
 701/4 لل ماكحألا ةدمع باتك امأو - ۲

 ۳۷۹ === ينسلا نب ركب يبأل ةليللاو مويلا لمع باتک امأو - ۳

 ۳/۸۱ ~m يرمعملل ةليللاو مويلا لمع باتك امآ و - ٤

 ۱۳/۸ ۱ u ةليللاو مویلا لمعلا باتک امآ و - 0

 ۱۳/۸ ۱22تا ل ریکلاو بیشلاو رمعلا باتک امآ و -7

 A 2 2م اس تساساب تااس ایادهلا ثيداحأ جيرخت يف ةيانعلا امآ و - ۷

 YAS mau فرشلا ناونع امآ و -۸

 ۱۳/۹/۱ == مصاوقلاو مصاوعلا امأو - ٩

 YAY mn فراعلا فراوع امآ و - 0

 ۱۳۸۸۱ ]7222 مس سس سس سل كلام یلاوع امآ و 0١-

 ۳۸۷ س ايندلا ىبأ نبال نيديعلا باتک امأو -۲
 ۳۸۲ سل ضافتسملا دمحم نب رفع نيديعلا باتك امأ و -۳
 ۳۸۲ سس دمحأ نب لیلخ ىلإ بوسللا نیعلا باتک امآ و -6

 ۳۸۲ 222ص سس نآرقلا ریسفت يف يناعلا نيع باتک امأو -6

 - رشبلا ريخ ةريس يف رثألا نویع امآ و -7

 ۳۸۹۳ تس سس - ملس و هيلع ىلاعت هللا یلص



Cerدباع دمحم رلیناسأ نم دراشلارصح بلل  

 يدنسلا مامإلل

 ۲۸۵ =~ ةفينح يبأ هقف يف ةيادهلا حرش ةياغلا امأ -۷
 ۲۳/۸ msm یکل نآرقلا بیرغ باتك امأو -

 ۳۸6 ا يزيزعلل نآرقلا بيرغ باتک امآو -۹

 ۳۸۵ حس ةبيتق نب دمحم ىبأل نآرقلا بيرغ باتک امأو -۰

 PAS unm اضيأ هل ثيدحلا بیرغ باتک امآ و ١-
 ۳/۸۵ ست سس یطسقرسلل ثيدحلا بيرغ باتک امأو -۲

 ۳۸۸۵ تبسم سس - یباطخلل ثيدحلا بيرغ باتک امأو -۳
 ۳۸۲ ---- يديزيلا نمحرلا دبع ىبأل ثيدحلا بیرغ باتک امآو ٤“

 ۳۸۸۷ سس يبرحلا میهاربال ثيدحلا بيرغ باتک امأو -6
 YA سست مالس نب مساقلا دیبع يبأل ثيدحلا بيرغ امأو -7

 ۳۸۷ د ىنثملا نب رمعم ةديبع ىبأل ثيدحلا بيرغ باتك امأو -۷

 PAY سس ليمش نب رضنلل ثيدحلا بيرغ باتك امأو -۸
 YAY mmm خیراتلا يف نامزلا لابرغ امأو -49

 YAY nn ةينغلا باتك امأو -۰

 TAN ummm نيبلاطلا ةينغ امأو ١-

 سس سس اس سس سس اس يرشخزلل قئافلا امآ -۲

 ۳/۹۹ ام مس اح م م اس نامثع نب نسحملادبعل قئافلا امآ و -۳

 ۱۳ ۸۸۱ ۹] == يلمرلا نيدلا ريخ ىواتف امأ ٤“

 ۱۳/۸۹۹7222۳ سس سس سس ا ا سس اس محا ةيادبلا یراق یواتف امآو -۵



 سم دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 ناكل سس باس باس تام مس اس باس اسم اس اس اس ىتوناحلا یواتف امآ و - ۲
 نك سس اس تاص ماس سس تب سس سس سس اس ناخیضاق یواتف امأو -۷
 ۱۳۹ ۱ تم تست ةيكلاملا هقف يف يروهجألا یواتف امآ و -۸
 ۱۳۹ ۱ تست باس سس ةيعفاشلا هقف يف يدوهمسلا یواتف امأو -۹
 یعفاشلا یکلا ىمثيبلا رجح نبا یواتف امأو -۰

 واو حس سس ثيدحلا و هقفلا يف
 ي لزاونلا يف یواتفلا امأو -۱

 ثیدحاو هقفلا يف رجح نبا ظفاحلا یواتف امأو -۲

 ۳۹۱ < اضیآ هل يراخبلا حرش يف يرابلا حتفو
 ۱۳۹ ۱ ا سس ةيادهلا حرش ریدقلا حتف امأو ۳
 ۲۳ an ۱2 ۵٩ ةيكملا تاحوتفلا امأو -۵۶
 ۱۳ ]اس ا ا سس سس اس نتفلا باتک امأو -۵
 ws ۲ ۳٩ هدشلا دعب جرفلا باتک امأو -7
 ۳۵۹ ۲ 2 مت تب دات تام تا مس ایاصولاو ضئارفلا باتک امأو -۷
 mn ۲ ۳٩ رصن نب دمحم ضئارفلا باتک امأو -۸
 ۳۹۳ mmm نوراه نب ديزيل ضئارفلا باتک امآ و -۹
 ۱۳ ٩۳ = يروثلا نایفس نع ضئارفلا باتک امآ و ۰

 YQ = صوصفلا باتك امأ و ١-
 ۳ ٩ ۳ === ةغللا يف حیصفلا باتک امآ و -5
 ۱۳۵ اساسا تا سس اس مس لوصألا نایب يف لوصفلا باتک امأ و -۳
 ۳۹6 ---- مالس نب مساقلا دیبع يبأل نآرقلا لئاضف باتک امآ و4
 ۳۹ € سست يرقلا مشاه نب فلخ نآرقلا لئاضف باتک امآ و -06
 ۳۹ ۵ ل سیّرَضلا نبال نآرقلا لئاضف باتک امآ و -7
 ۳۹۵ تسلا يبايرغلا دمحم نب رفعجل نآرقلا لئاضف باتك امأ و -۷



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدتسلا مامإلل
 ۳۹۵ سس عناق نب نيسحلا يبال نآرقلا لئاضف باتك امأ و -۸
 یلاعت هللا یلص يبنلا لئاضف باتک امأو -۹

 اا هباحصأ و ملس و هيلع

 ۳۹ 0 سا اس اس سس اس مشاه ينب لئاضف باتك امأو - ۰
 ۳۵ ۲ 2م حس هیوجز ةنبال ةعب رألا ءافلخلا لئاضف باتک امآو - ۱
 ۳۹ ۲ سسس ميعن يبأل ةعبرألا ء ءافلخلا لئاضف باتك امأو -۲
 ۳۹۲ سس نامیلس نب ةميثخل ةباحصلا لئاضف باتک امأو ۳
 ۳۹۷ =~ دمحم نب دارطل ةباحصلا لئاضف باتک امآو -4
 ۳۹۷ 22ت فسوی نب ة ةزمحل ةباحصلا لئاضف باتك امأو - ۵
 ۳۹۷ ---- دمحم نب دمحأ ركب يبال ةباحصلا لئاضف باتک امأو 0
 ۳۹۷ 2 سس نيحلاصلا قالخأ و نیعباتلا لئاضف باتک امأو ۷
 ۱۳۵۱/۸ سس سس سم سس تاقوألا لئاضف باتك امأو ۸
 ۳۹۱/۹ سس تست ا م م اساس ناضمر رهش لضف باتك امأو -89
 را ا ساس م حاس اس ماع حج حا ةقدصلا لضف باتك امأو -۰

 يبنلا یلع ة ةالصلا لضف باتک امأو ١-
 ۱۳۵/۸ =< ملسو هيلع یلاعت هللا یلص

 ۱ قيدصلا ركب يبأ لضف باتك امأو -۲
 رمعو قيدصلا ركب يبأ لضف باتك امأو -۳

 ي اس - امهنع یلاعت ةللا يضر 7
 لف سس سس سس سس نيلداعلا ةالولا لضف باتك امأو -4
 ق سس مس حس سس ركشلا ةليضف باتك امأ و - ۵
 عوام سسس تباث نب نامعنلا ةفينج يبأ مظعألا مامإلا هقف امأو 7
 6 ۱ ۳ سس سس اسم سنأ نب كلام مامإلا هقف امأ و -۷
 ۲ ىعفاشلا مامالا هقف امأ و -۸



 يق سس دام دی شرس
 يدنسلا مامإلل

 00 wu ابنح نب دمحأ مامإلا هقف امأو -۹

~A0 0 ددد ست سسس حزملا و ةهاكفلا باتك امآ و  

 ۱ | تس بئاجعلا نونف امآ و -۱

 6٠5 --- ةيفنحلا هقف لئاسم یواتف يف میرکلا یلولا ضيف امآ و -۲

 فاقلا فرح

 817 سس سس سس سم ا ا ا سس سس سس ان سوماق -۳

 OV amu بطلا يف نوناقلا امأو - 8

 ق باس بس سم اس اس اس ًاطولا ىلع سبقلا امأو - ۵
 ع ٩ ۷ نس نآرقلا یلتق باتک امأو -۰۲

 ̀ بهو نب هللا دبع فيلأت ردقلا باتك امأو - ۷

 )0 === یبایرفلا دمحم نب رفعج فیلأت ردقلا باتک امأو -۸

 5 ۱۸ تب سس یقهیبلا ردقلا باتک امآ و -۰۹
 ع ۱/۸ بت باس باس باس تست باس تا مامالا فلخ ةءارقلا باتک امآ و -۳۰

 هيلع یلاعت هللا یلص یبنلا ةءارق باتک امآ و -۱

 و ت تاءارقلا باتک و ملسو
 04 تس مالس نب مساقلا ديبع يبأل تاءارقلا باتك امأو -۲

 84 ل اهريغو تاءارقلا باتك امأو -۳

 نب ةحلط قيرط نم دوعسم نب هللا دبع ةءارق باتك امأو -۶

 1٠4 --- دوعسم نبا نع ةمقلع نع باثو نب ىيحي نع فرصم
 نيلسرملا ديس ىلع ةالصلا يف نيقتملا نابرق امأو -۵

 لا ا ا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 6۱۱ سس بس اس یرقلا مآ دصاقل یرقلا باتک امأو -۲



 دياعدمعم دیناسآ نم دراشلارصح بس سو

 يدنسلا مامإلل

 ي سس مس سس فیضلا یرق باتک امآ و -۷

 ع | 1 تست لمألا رصق باتک امآ و -۸

 3 جئاوحلا ءاضق باتک امآ و -۹

 ع | 7 بابام سس سس م سس اضقلا باتک امآ و -۰

 ع ۱۳ دس ماكحلا بادآ و اضقلا باتک امآ و ۱

 ک ۱۱۳ س دوهشلاو ةاضقلا باتک امآ و -۲

 - مجعلاو برعلا باسنأب فیرعتلا يف ممألاو دصقلا باتک امآ و -۳

 3 سس ل ةيئارلا ةديصقلا امآ و - 5

 ۱6 تسلل ىجرفنت ةمزأ ىدتشا : اهلوأ و جرفلا ةديصق امأ و - ۵

 0 ل ةيوبنلا عبرألا دئاصقلا امآ و - 1

 دوس ۰-۰-7 ةيزمهلا ةديصق و ةدربلا ةديصق امآ و -۷

 ع | 0 تسدد ةقرسلا يف عطقلا باتک امآ و -

 ۱ 0 تت ینسلا نبال ةعانقلا باتک امآ و -9
 6 ۱ 0 تس دمحآ سابعلا ىبأل ةعانقلا باتک امآ و -۰
 3 ايندلا يبآ نب ركب يبأل ةعانقلا باتک امآ و -۱

 | ۳[ مات تام بام سمس بولقلا توق باتک امآو -۲

 6 | 7 اس م سس سس اس قورز خیشلا دعاوق امآ و -۳

 6 ۱۷ ل هيف ملكت نم ةفرعم يف لماکلا باتک امآ و - 6
 53117 مات تب اس اس سس تا ریثألا نبال لماکلا امآ و -6



 ( ۷۸ ( سس دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 5117 ل دربملل لماكلا امأو -5

 6 1/6 دس ساس سس سس اس يفاكلا باتك امآ و -۷
 61/4 بس سس سس سس سس سس سس وحنلا يف بجاحلا نبا ةيفاك امأو - 8

 6 ۱/۸ سس تست سام وحنلا يف هیوبیس باتک امآو -49

 6 | ٩ تس دوجلاو مرکلا باتک امآو -

 ع ۱ ٩ ت ءاليلوألا تامارک امأو -۱

 6 ۱٩ ددد ریسفتلا يف يرشخمزلل فاشکلا امأو -۲

 ع ۲ ل نآرقلا ریسفت يف نایبلا و فشکلا امأو -۳

 نآرقلا ریسفت يف نایبلاو فشکلا امأو -15

 ع ۲ ٩ اس اس سس سس 11 مارحلاو لالحا نييبتو

 471 تست قئاقدلا زنك حرش يف قئاقحلاو رارسألا فشك امآ و -06

 6 ۲ | 0 قیقحتلاو فشکلا باتک امآ و -57

 ىف ی مس باس تست اس ةياورلا نیناوق يف ةيافكلا باتک امآ و -۷

 ع ۲ ۲ تسدد ةيادهلا رصتخ يف ةيافكلا امآ و -۸

 ق 2222- ةيكلاملا هقف يف جاتحا ةيافك امآ و -8

 ع ۲ ۲ 2222222 ةغللا يف ظفحتلا ةيافك امآ و ۷۰

 6۲۲ == ةيعفاشلا هقف يف هیبنتلا حرش يف ةيافكلا امآ و -۱

 GY سم بسا سس سس سس ی سه دبعتلا ةيافك امآ و - ۲

 EY me مايألا و يلايللا باتك امآ و - ۳

 ةقر ۳ سس سس اس سس سم سس سس سس سس سس سس اس قئاقدلا زنك امأو - 4

 ]تماس مس سس باس سس سس سا ام ماس مس اس ینکلا باتک امآ و -۵

 ىف لا جاجحلا نب ملسمل ىنكلا باتك امأو -۲



 دیم دم دینا نم داشنارمح سس سال
 يدنسلا مامإلل

 ميلا فرح

 6705 --- يراخبلل حيحصلا عماجلا حرش يف حيبصلا عماللا امآ - ۷

 E 0 تس لوصألا بل امأو - ۸
 € ۲ 0 مس سس سس سس بس سس اس سس سس سابللا باتک امآو - 4

 ع ۲ ۳ سس سس ام تا بس باس بس سام اس سس نازیلا ناسل باتک امأو - ۰

 ۲ 0 سس اساس اس س برعلا ناسل باتک امآو - ١

 6 ۷ ۳[ 7۳.۳ اس سس سام باس سس اس سس دم اس سس اساس ننلا فئاطل امأو - ۲

 ع ۲ ]2ام اسس سا اس ا سس سس ظفللا باتک امآو - ۳

 81700222222222 مس سل فوصتلا يف عمللا باتك امأو - 5

 517377 ا ا م ما ماشلل ثعبملا باتك امأ - 6

 83717 ساس سس ا م سس تامهبملا باتك امأو - 7

 1۷ سس قفتلا امأو - ۷

 YA mum) نينمتملا باتک امأو - ۸

 51/4 سا سس ةوعدلا یباجم باتک امأو - 6

 ( ۲/۸ سس بت اس سس سس ةّسلاجملا باک امأو - ۰
 14 سس دئاوزلا عمج امأو - ۱

 و ۲ ٩ يل اس سس اس نآرقلا زاجم باتک امأو - ۲

 ع ۲ ٩ دس تاءارقلا يف زيجملا باتک امأو - ۳

 ع ۲ 2٩ت تست تا باس تا باس اس اس سس بّدهملا حرش يف عومجا امآو - 5



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 3 درجا امأو - 6
 فلا ماست اساس ساب سس سس سس سد اس اس سس اس سس لمجما امأو - 17

 ع ۳ ٩ ت نیرضتحا باتک امأو - ۷

 ع ۳ ٩ دات سس تست باب باس بس تا اساس نیبوبحنا عم نيبحلا باتک امأو - ۸

 6۳۱ تست يعاولاو يوارلا نيب لصافلا ثدحا باتک امأو - ۹

 1۳۱ سد طيسولا حرش يف طيحلا باتک امآو - ۰
 ع ۳ | 7 بام است سس اس ما تا ا رّرحملاامأو - ۱
 ع ۳ ۱ س سفنلا ةبساحم باتک امأو - ۲

 831 ۳ سس سس را سس س ةراتخلا امأو - ۳

 ع ۳ ۲ ا باس رس سام اس اس اس اس ملسم رصتخم امآو - ۶

 ع ۲ ۲ = ةريسلا يف رصتخلا امأو - 6

 ع ۳۳ ل روسلا رئاظن يف رصتخلا امأو - 5
 YY) 22ت سس بس سس سس سس اس بس اس اس سا طوسبلا رصتخم امأو - ۷

 ۳۳ ---- ضئارفلا يفو یقطنلا یمغرولا ةفرع نب رصتخم امأو - ۸

 E۷۳ --- ةيكلاملا هقف يف ليلخ رصتخم امأو - ۹
 EY au ءایحالا رصتخم امأو - ۰

 6 ۳۳ س ةيعفاشلا هقف يف ینزلا رصتخم امأو - ۱

 £ ا ا سس وحنلا يف رصتخملا امأو - ۲

 درب ت یربکلا ننسلا ىلإ لخدلا امأو - ۳

 € ۳ اس سس سس سس سس سس سس سس لخدلا امأو - ۶

 61770 سس سا بس مس سس سس سس سس اس ةارادلا باتک امأو - ۵

 6 ۳ 6 === مألاب فرعتو ةطلتخلاو یربکلا ةنودلا امأو - 7

 E0 سس باس باس اس تا ةنودلا راصتخا يف كرادلا امأو - ۷

 6 ۳ ۵ س ريسفتلا يف كرادلا امأو - ۸



 دیاع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح ) ۳

 يدنسلا مامإلل

 فر mm لیسارلا باتک امآو - ۹

 6 ۳ ]اس تاسیس باس اس تام اساس رس سس اس ةءورلا باتک امآو - ۰

 0 بس تام اما اس تارافکلاو ضرلا باتک امآو - ۱

 TV mmm) نامزلا ةآرم امأو - ۲

 EY ام سس سس بم اس سس سس سس سس اس ةءورملا باتک امأو - ۳

 ۳۷ دس زیزعلا باتکلاب قلعتت مولع ىلإ زیجولا دشرلا امأو - 4

 درو u قالخألا ئواسم باتک امأو - ۵

 ETA ل بس اس سس تا اس دينجلا مساقلا يبآ لئاسم امأو - ۰

 ف u ناعالا ةلأسم امأو - ۷

 EYA uu فالخلا لئاسم باتک امأو - ۸

 EA 22ت سس يراخبلا حیحص ىلع جرختسلا امأو - 49

 ع ۳ ٩ دس ملسم حیحص ىلع جرختسلا امأو - ۰

 6 ۳ ٩ = ننسلا ىلع جرختسلا امأو - ۱

 ع ۳ ٩ سسس نیحیحصلا ىلع كردتسلا امأو - ۲

 ؛ ۰ --- 88 ینطصلا ةيشاح ثيداحأ يف یفصتسلا باتک امأو - ۳
 قلل تس نیدیعلا لسلسم امآو - ۶

 € € ٩ ا بس سس سا اس اس ا اس سس ةيلوألا لسلسلا امأو - ۵

 تق تس ناذاش نب ركب ىبأل تالسلسملا باتك امأو - ۲

 841 سس يناهبصألا ميعن يبأل تالسلسملا باتک امأو - ۷
 6 6 ۱ للا نامسلا دعس ىبأل تالسلسلا امأو - ۸

 6 سد یمیهاربالل تالسلسلا امأو - ۹

 وا تی يبرعلا نب ركب يبأ يضاقلل تالسلسلا باتک امأو - ۰
 ع 6 ۲ تست باس بابام مات باس باس مات تام تا باس اس اس یمیتلل تالسلسلا امآو - ١

 € و۲ سس نابللا نسحلا ىبأل تالسلسملا باتك امأو - ۲



 بس یک دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 € € مات بابام باس سس سس اس سس يدسم نبال تالسلسلا امأو - ۳

 E تست ساب سس بام تا سا ةفينح يبأ مامالا دنسم امأو - ٤

 EA} ساب سس عل يعفاشلا مامالا دنسم امأو - ٥

 دلل تاب بسم ماتم تا سام تا اس لبنح نب دمحآ مامالا دنسم امأو - 7

 0£ 0 س یمرادلا دنسم امأو - ۷

 0۱72222 مس مس با سس سس سس اس سس سس جارسلا دنسم امآو - ۸

 يزورلا دلخ نب ميهاربإ نب قاحسإ دنسم امأو - 9
 ق دم توت سا هیوهار نباب فورعلا

 ع ۵۳ بس يندعلا رمع يبأ نب ىيحي نب دمحم دنسم امأو - ۰

 ع ۵۳ سل يرصبلا دهرسم نب ددسم دنسم امأو - ۱

 € ۵ € سسس يديمحلا دنسم امأو - ۲

 3 ا ل ا ما ل دوواد ىبأ دنسم امأو - ۳

 6 0 6 تب سس یشکلا رصن نب دیمح نب دبع دنسم طو - 6

 عو سس سس ةماسأ ىبأ نب ثراحلا دنسم طأو - 0

 5 0 0 بسسس ل ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ دنسم امأو - 7
 ع0 ل يسودسلا ةريخ يبأ نب ماشه نب دمحم دنسم امأو - ۷

 تدر ددد ىسلدنألا دلخم نب ىقب دنسم امآو - ۸

 £ ۵ ۲ تاسیس با بسم ام سما تا یلصولا ىلعي ىبأ دنسم امأو - ۹

 6 0۷ تس يوسنلا نایفس نب نسحلا دنسم امأو - ۰

 OV ammo} دیمحادبع نب ىيحي دنسم امأو - ١

 )0۷ == يوغبلا عينم نب دمحأ دنسم امأو - 5

 5 0/8 wun ىنايورلا دنسم امأو - ۳

 5 0 دس يلصوملا نارمع نب یفاعلا دنسم امأو - 4
 6 0/۹ u بيلك نب مثيبلا دنسم امأو - 0



 دباع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح
 ۳۳۳ 00 ا د د چ

 يدنسلا مامإلل

 ON} 22 سس سس سس سس سس سس سس سس سم رجنس نب دمحم دنسم امأو - 7
 60194 ا ا اس اساسا ا ماس سس مح ا ام حا رازبلا دنسم امأو - ۷
 804 ا اس ا سس سس ةرهاطلا ةيرذلا دنسم امأو - ۸
 قيدصلا ركب ىبأ دنسم امأو - 89

 000 امهنع هللا ىضر ةشئاع دنسمو
 88 ا ا ا سس اس حا اس م سس 5# رمع دنسم امأو - ۰
 ع8 تس ه5 نافع نب نامنع دنسم امأو - ۱
 ع 7[ ۱ اساس سس ما سام سس هڪ نامنع دنسم امأو - ۲
 5 بلاط یبآ نب ىلع دنسم امأو - ۳
 حلا سس ه5 ةريره ىبأ دنسمو ه# ىلع دنسم امأو - ۶
 21 سس سس 5# ىلع دنسم امأو - ۵
 1۲ س 5# هللا دبع نب ةحلط دنسم امأو - 1
 8113 م اس سا ما حام ما صاقو ىبأ نب دعس دنسم امأو - ۷
 ع ۳ مت ا ا ا سس اس حا 5 دوعسم نبا دنسم امأو - ۸
 دنسمو هڪ نذؤملا حابر نب لالب دنسم امأو - 4

 رساي نب رامع دنسمو ترألا نب بابخ
 ع1 سس ساس -مهنع هللا يضر - بيهص دنسمو

 ع ۳ ل نييراصنألا بويأ ىبأو كلام نب بعک دنسم امأو - ۰
 000 بس ةريره ىبأ دنسم امأو - ١
 836 2س اس سس سس سس سنآ دنسم امأو - ۲
 ق اهنع هللا یضر ءارهزلا ةمطاف دنسم امأو - ۳
 858 اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع دنسم امأو - ۶
 ع ۲ 0 سسس نينمؤملا مأ ةملس مأ دنسم امأو - ۵
 83[ اس اس اسس ام ماس ماحس اح اس راونألا قراشم امأو - 5



 ) ۳ )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامالت

 51160 ا سس سس سس اس اساس حیباصلا ةاكشم امأو - ۷

 00£ تس راونألا ةاكشم امأو - ۸

 6 1۷ سس يوسفلا نایفس نب بوقعی ةخيشم امأو - ۹

 € ۱۷ ت ناذاش نب ىلع یبآ ةخيشم امأو - ۰

 6 ۱۷ سس یرغص یرخآ ةخيشم - ۱

 ا ىرغصلا يرهوجلا ةخيشم امأو - ۲

 A a} يراشعلا ةخيشم امأو - ۳

 6 ۱/۸ تست سس نونسح نب نيسحلا یبآ ةخيشم امأو - 4

 A) مس سس اس سس سس سس سس سس اس يزارلا ةخيشم امأو - ۵

 81/4 اساسا سس سس اس اساس اس سا رهاط نب هیجو ةخيشم امأو - 5

 819 سس نابغاب نب ريخلا ىبأ ةخيشم امأو - ۷

 نب نسحلا نب دوعسم ةخيشم امأو - 4

 6 1٩ ددد يناهبصألا يفقثلا لضفلا نب مساقلا

 ٩] بابت سس م مس ل ةبتاکلا ةدهش ةخيشم امأو - 8

 ع ۲[ ٩22 مات سس سس سس سس اس سس سس سس اس ذزربط نبا ةخيشم امأو - ۰

 عال ىتللا نباجنملا ىبأ ةخيشم امأو - ١

 81/8 سس ىنارحلا بيجنلا ةخيشم امأو - ۲
 6۷ ٩ بابت بس باما باس يراخبلا نبا رخفلا ةخيشم امأو - ۳

 818/8 222 اس حابصلا امأو - ۶

 831/172 و سس سس اس اس اس فحاصلا باتک امأو - ۵

 ۷ ۲ 2 تماس بابت اس ساب اس اس قاشعلا عراصم باتک امأو - 57

 1۷۲ -- 96 يمألا يبنلا باتک يف ءيضلا حابصلا باتک امأو - ۷

 ۱۷۲ سس حاحصلا ةدنسلا ثيداحألا يف حابصلا امأو - ۸



 دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح سر

 يدنسلا مامالت

 يف دوهشلاو لوقعلا نيب سنالا حابصم امأو - ۹

 VY) سس سس سس دوجولاو عمجلا بيغ حاتفم حرش
 VY) ل تب اس اس ةملس نب دامح فنصم امأو - ۰۰۶

 VY 72 2 جاست ساب سس سس سس سس سس اس عیکو فنصم امآو - ١
 ع ۷/۳ mm قازرلادبع فنصم امأو - ۲
 VY =m) ةبيش يبأ نب ركب يبأ فنصم امأو - ۳

 VY ummm يزوجلا نبا تافنصم امأو - 1

 VY ام اساس لل يبهذلا ظفاحلا تافنصم امأو - ۵

 ۷ € تس ىزملا ظفاحلا تافنصم امأو - 5
 6 ۷ 6 سندس سسس مزح نب دمحم يبآ تافنصم امأو - ۱ ۷

 نب دمحم نب ركب يبآ تافنصم امأو - ۸

 ۷ € دست ظعاولا مامالا كروف نب نيسحلا

 ٤۷٤ --- هللادبع نب دمحأ سابعلا يبآ مامإلا تافنصم امأو - ۹
 V6) --- ينورزاكلا نسحلا نب روصنم خيشلا تافنصم امأو - ۰

 نب رداقلادبع نيدلا يبح تافنصم امأو - ۱

 ع ۷ 8 ل يفنحلا يشرقلا دمحم
 نب دومحم دماحلا يبأ نيدلا لامج تافنصم امأو - ۲

 كلملا دبع نب رصن نب نامثع نب ديسلا دبع
 ۷£ € ت يريصحلاب فورعلا يراخبلا

 تاكربلا يبأ نيدلا ظفاح مامإلا تافنصم امأو - ۳

 عالاو بیت ل يفسنلا دومحم دمحأ نب هللادبع
 نب دمحم اقبلا ىبأ نيدلا ءاهب يضاقلا تافنصم امأو - ۶

 ` عالم ا يفنحلا يکلا ايضلا نب دمحأ

 ۶۷۵ === يلع نب دمحأ نيدلارفظم ةمالعلا تافنصم امأو - ۵۰



 ) ۳ )ر دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 نيدلا ناهرب لئاضفلا يبآ ةمالعلا تافنصم امأو - 5

 V0 mu) یفسنلا دمحم نب دمحم نب دمح

 نب دمحأ رصن ىبأ ةمالعلا تافنصم امأو - ۷

 ۷ )7 مبهم مبهم سا سس ست سس ستم سا ۱ يباتعلا يراخبلا دمحم

 نب دمحم نیدلا سمش مامإلا تافنصم امأو - ۸

 ىلا سس تست سس تست سس يمورلا يونوقلا فسوی

 نب رمع نیدلا مجن صفح يبأ ةمالعلا تافنصم امأو ¬ ۹

 81/5 سل يفسنلا ليعامسإ نبا دمحأ نب دمحم
 ۷۲ ل دمحم نب دمحأ نسحلا يبأ مامالا تافنصم امأو - ۰

 نب هللادبع نيدلادجم مامإلا تافنصم امأو - ۱

 51/1 تس اع باس هع اس م اس تس سس ل م اس يدادغبلا دودوم نب دومحم

 نب دومحم روصنم يبآ مامإلا تافنصم امأو - ۲

 (۷ 7 تسد يديرتاملا نيسحلا نب دمحم

 نب دمحم يبأ مامالا تافنصم امأو - ۳

 2۷ ت هقفلا يف يكلاملا ديز يبأ

 6۷ سل ىكلاملا باهولادبع ىضاقلا تافنصم امأو - ۴

 6 ۷ ۲ سس س ٤ ارقلا مامإلا تافنصم امأو - ٥

 81/5 مس ىلبقملا يدهم يبأ تافنصم امأو - 5

 EVV سس ل يكلاملا ابا دمحأ خيشلا تافنصم امأو - ۷

 EVV سس ل ىكلاملا ىصفقلا دشار نبا تافنصم امأو - ۸

 ٤۷۷ --- باطحلا نمحرلادبع نب دمحم ةمالعلا تافنصم امأو - ۹

 ۱۷۱ 222222 تسساس يروهجألا مامالا تافنصم امأو - ۰

 22 - 0١ت ست سس سس يلازغلا مامالا تافنصم امأو 6۷۷



 دباع دمحم دیناسا نم دراشلا رصح سس

 يدنسلا مامإلل

 يبأ نيدلا نيز ةمالعلا ذاتسألا تافنصم امأو -_- ۲

 1۷۷ ---- يناجرجلا نيسحلا نب يلع نبا دمحم نب يلع نسحلا

 دعسأ نب دمحم نيدلا لالج ققحملا ذاتسألا تافنصم امأو - ۳

 VY) تل يناودلا يقيدصلا يلع نب ميحرلادبع نب دمحم نبا

 يف انيس نب يلع يبأ سيئرلا خيشلا تافنصم امآو - 1

 EVA mu وطنلاو بطلاو مكحلا

 نب نمحرلادبع نيدلارون ققحملا فراعلا تافنصم امأو ۵

 EVA n امظنو ارثن ةيسرافلاو

 نب ميهاربإ نيدلا ماصع النم تافنصم امأو - ١

 EVA nnn ینیئارفسالا هاش برع

 نیدلا بیطخ نب دمحم نیدلارخف تافنصم امأو - ۷

 VA 222222 سس سل يزارلا قيدصلا رمع
 ۷۹ سل يزارلا دمحم نب دومحم نيدلا بطق تافنصم امأو - ٠١4

 ۶۱۷/4 === ۰ هحرلادبع نیدلا دصع یضاقلا تافنصم امأو - 4

 نب كلملادبع يلاعملا يبأ نيمرحلا مامإ تافنصم امأو - ۱۵۰

 ۱۷۹ تی ينيوجلا يروباسينلا هللادبع دمحم يبأ
 ۷4۹ دس فوصتلا يف هللا ءاطع نبا تافنصم امأو - 01

 ءادفلا ىبأ ةمالعلا هيقفلا تافنصم امأو - ۲

 EAS ع ع ىمرضحلا دمحم نب ليعامسإ

 نب دمحأ نيدلا باهش ةمالعلا تافنصم امأو - ۳

 عروس ل م سل يفوصلا دادرلا ركب يبأ

 2 تس سال يعفايلا دعسأ نب هللادبع خيشلا تافنصم امأو - ۶



 ۲ ۳ مس دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 خیشلا نیدلا يحب بطقلا تافنصم امآو - ۰۵

 A uuu يناليجلا خاص نب رداقلادبع
 1۸۰ --- يونوقلا قاحسإ نب دمحم نيدلاردص تافنصم امأو - ٠

 EA) n یسرافلا ىلع ىبأ تافنصم امأو - ۷
 2۸ = ----  ماشه نبا تافنصم امأو - ۸
 عر ل يرهزألا دلاخ تافنصم امأو - ۹

 6۱ سس ىسلدنألا فسوي نب دمحأ ريصبلا تافنصم امأو - ۰
 EA سس رباج نب دمحأ نب دمحم ىمعألا تافنصم امأو - ١
 يناقللا ميهاربإ خيشلا تافنصم امأو - ۲

 (EA دس باس ساب ل ل وحنلاو هقفلاو دئاقعلا يف

 1۸۱ --- ايندلا يبأ نبال حيرلاو قربلاو دعرلاو رطلا باتك امأو - ۳
 AY) ل ىناقوتلل نيلهألا ةرشاعم باتك امأو - 64
 AY ل ايندلا يبأ نبال مالكلا ضيراعم باتك امأو - 170
 AY) =~ يذابالكلل رابخألا يناعم باتك امآو - 57
 AY سل يوغبلا دمحمو يبأ ريسفت ليزنتلا ملاعم امأو - ۷
 AY سس ةبيتق نب دمحم ىبأل نآرقلا ىناعم باتك امأو - ۸
 7 ۳ جاجزلا قاحسإ يبأل نآرقلا يناعم باتک امأو - ۹
 1۸5 ---- دايز نب ىيحي ایرکز ىبأل نآرقلا یناعم باتک امأو - ۰
 AG} تست ساحنلا نب رفعج ىبأل نآرقلا ناعم باتک امأو - ۱

 تالماعلاو دهزلا یناعم باتک امأو - ۲
 23 mann ىبارعألا نب ديعس ىبأل

 5 =~ يباطخلل دوواد يبأ ننس حرش ملاعلا باتك امأو - ۳۲
 ماعطلا ريثكتو تازجعملا باتك امأو - ۶

 6 ۵ سام اس سس سس عم يبايرفلا دمحم نب رفعجل بارشلاو



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سر

 يدنسلا مامإلل

 مساقلا يبآ ظفاحلل ریبکلا مجعلا امأو - ۵

 A0 ل یناربطلا دمحأ نب نامیلس

 EA بد تاب تب تست ریفصلاو طسوألا مجعلا امأو - ۷۲
 EA mmm يوغبلل ةباحصلا مجعم امأو - ۷
 A mum) عناق نب نيسحلا يبآ مجعم امأو - ۸

 EA ww هللادبع يبآ مكاحلا مجعم امأو - ۹

 AY سس يناعمسلا نب دعس يبأل رّبحملا مجعلا امأو - ۰
 AV ms) يلصوملا ىلعي يبآ مجعم امأو - ١

 6 ۸۷ ww يبارعألا نب دیعس يبآ مجعم امأو - ۲
 CAY mu يرقلا نبا مجعم امأو - ۳

 EAA mm عیمج نبا مجعم امأو - ۶
 EAA =~ يفلسلا رهاط يبآ ظفاحلل رفسلا مجعم امأو - ٥

 EAA = يرذنملا يكزلل مجرتلا مجعملا امأو - ۲

 6 ۸٩ === ظفاحلا لیلخ نب فسوی مجعم امآو - ۷

 ۱٩ == راطعلا دیشرلل مکحنا مجعلا امأو - ۸

 ع ۱۵222 2 سم باس سم بس بد سس سس سس سس اس بیجنلا مجعم امأو - ۹

 4€ === يسدقملا مجعم امأو - ۰

 6۸ سس سم يلبنحلا يضاقلل يلعلا مجعملا امأو - 0١

 848 ا م ام اسال يسوبدلا مجعلا امأو - ۲

 ع ٩ ٩ تس يبهذلل ریبکلا مجعلا امأو - ۳

 ٩ ٩ باس سس اس باس م سس فیطللا مجعلا امأو - ٤

 ع ٩ ۱ تس يكبسلا مجعم امأو - ۵

 1۹۰0 تست هدنم نب هّلادبع يبأل ةباحصلا ةفرعم باتک امأو - 5

 6 ٩ ٩ اسم ساب اساس سس ست تی س ثيدحلا مولع ةفرعم باتک امأو - ۷



 ) 1 سس دباع دمحم دیناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 6٩۱ سسس يرزاملل ملسم حرش يف ملعلا امآو - ۸
 ةنيدلا ملاع بهذم سیردتل ةنوعلا باتک امأو - ۵

 4 | = ىكلاملا باهولادبع ىضاقلل
 841 سس ةبقع نب ىسومل يزاغملا باتك امأو - ۰

 6 ٩ ۲ ا دباع نب دمحمل يزاغلا باتک امآو - ١

 6٩۲ د قاحسإ نبال يزاغلا باتک امآو - ۲

 ع ٩۳ اس ا ساس سس سس سس سس يدقاولل يزاغملا امأو - ۳

 a سس يومألا ىيحي نب دیعسل يزاغلا امأو - ۶

 ٩ € باس سام باب اس اس اس حا ملسم حرش يف مهفلا امأو - 6

 6۳ مس سم سام سس سس س لصفلا امآو - 5

 ۹[ تست يناردنكسالا هللا ءاطع نبال حالفلا حاتفم امأو - ۷

 ٤4٤ ---- يريرحا يلع نب مساقلا دمحم يبأل تاماقلا امأو - ۸

 3 ةيلوزجلا ةمدقلا امأو - ۹

 84 6 اب باس سس سس سس م ةيمورحا ةمدقملا امأو - ۰

 ي سس روفصع نبال برقملا باتك امأو - ١

 ق باس تان يناربطلل قالخألا مراکم باتک امآو - ۲

 ع ٩ ۲ بت سم يطئارخلل قالخألا مراکم باتک امأو - ۳

 6 ٩ ٩ مس ا باس اس سام ناطیشلا دئاکم باتک امآو - ۶

 4 ]۳ ماش باس تاس ساس س ا ل سل صخللا باتک امأو - ۵

 ق باس باس باس سس اس بارعألا ةحلم امآو - ١5

 4۷ === دمحم يبأ رصتخم حرش يف دهملا باتك امأو - ۷

 ق سام سس یبرحلل كسانلا باتک امأو - ۸

 ع ٩/۸ م ماس يناربطلل كسانلا باتک امأو - ۵۹
 ک ٩ رأت اس اس اسس اس سس سس سس سس هه مس سس اس كسانلا امأو - ۰



W )دباع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح تست )  

 يدنسلا مامإلل

 تل جا ىربكلا كسانملا امأو - 0١

 6 ٩۸ 222 اس ست سس تا اساسا اس تامانلا باتک امآو - ۲

 ي ايندلا ىبأ نبال تامانملا باتك امأو - ۳

 44 === دوراجلا نب دمحم ىبأل یقتنلا امأو - ۶

 خيشل نيدلا ةمئأ مالك نم قحلا ىلإ نيرئاسلا لزانم امأو - ۱۳۵

 44 === تم نب دمحم نب هللادبع ليعامسإ يبأ مالسإلا

 0 ۰ ٩ تسدد هقفلا لوصأ يف رانملا امأو - ١57

 قو و تت دنسلا بختنم امآو - ۷

 0۰۰ -- نیعباتلاو ةباحصلا نم هيبأ نع یور نم باتک امآو - ۸
 0 ۱ ٩ تست سس تولا دعب شاع نم باتک امأو - ۹

 0 ٩ | ل ضئارفلا يف ةموظنلا امأو - ۰

 0 ۱ | تست اس ةيعفاشلا هقف يف يوونلل جاهنلا امأو - ۱

 ي سم سس ظعاولا باتک امأو - ۲

 0601 يداتملا نب رفعج يبأل ظعاولا امأو - ۳

 ۵۰۲ تست ةدقع نب سابعلا ىبأل ةالاولا باتک امأو - ۶

 0 ۰۲ بس ا تیقاولا باتک امأو - ۵

 0 0 ۲ باس باب باس سس با سس اساس اس تایقفولا باتک امأو - ۰۲

 0 و ۳ بس باس سس سس اس سس سس فیرشلا دلولا امأو - ۷

 ۵ ۱ = ظفاحلل فلتخلاو فلتولا باتک امأو - ۸

 0۰۳ س ینطقرادلل فلتخلاو فلتؤملا باتک امآو - ۹

 0 و ت كلام مامالا ًاطوم امأو - ۰

 ق س تام طمع اساس مس اس اس يدهلا باتک امآو - ۱

 0 | ت بذهملا امآو - ۲



 ) 2 )ر دباعدمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 نونلا فرح

 0۵۱۳ === يمزاحلل خوسنملاو خسانلا باتك امآ - ۳

 ۵۱۳ === ةداتق نع خوسنم لاو خسانلا باتک امأو - ۶
 ١١6 - يناتسجسلا دوواد يبأل خوسنلاو خسانلا باتک امآو === ۵۱۳

  - 7يناسارخلا ءاطع نع خوسنملاو خسانلا باتك امأو ---- 0۱۳

  ۷هخوسنمو نآرقلا خسان باتك امأو -ح

 0 | € ت مالس نب مساقلادیبع يبأل
 نب هللادبع يبأل هخوسنمو نآرقلا خسان باتک امآو - ۸

 0١80 === ميهاربإ قاحسا ىبأل یسدقلا ةمالس

 هخوسنمو نآرقلا خسان باتک امأو - 4

 0۱ ۵ سس سس يزوجلا نب نمحرلادبع جرفلا يبأل
 0۱0 دد يكمل خوسنملاو خسانلا باتك امأو - ۰

 0۱۵ --- ساحنلا نب رفعج يبأل خوسنملاو خسانلا باتك امأو - ١

 0۱0 اس اس ام مس م م حس حس حسا مجنلا باتك امأو - ۲

 ۵ | ۲ ا سس رثالا لهأ حلطصم يف رکفلا ةبخن امأو - ۳
 000 ت ظافحا ةهزن امأو - ۶
 ۵۱۲ سس میظعلا نآرقلا ریسفت يف بولقلا ةهزن امآو - ۵

 2-۵۱ س سس تا سس سس ةيحيصنلا باتک امآو - ۰

 ۵ ۱۱۷ اس سس اساس اس اس یسپرلا رشب ىلع ضقنل ةنلا باتک امآو - ۷

 ۵۱۱۷ اس ينايرفلا دمحم نب رفعخ حاکنلا باتک امو - ۸

 ۵ ۱۱ اساس تست اس مالس نب مساقلادیبع يبال حاکنلا باتک اماو - ١١84

 ۵ ۱۷ سسس نآرقلا ريسفت يف تكنلا باتک امأو - ۰
 0 ۱/۹ سس سس سل لوصألا رداون باتك امأو - ۱



Wr )دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح سس  

 يدنسلا مامإلل

 O\A 2 رابخألاو رداونلا باتك امأو - ۲

 0۱4 === فتنلاو رداونلا باتك امأو - ۳

 019 احح جلعدل رداونلا باتك امأو - ۶6

 018 يزارلا دمحم نب مامتل رداونلا باتك امأو - ۵

 0۵ ۱ 4 = یهاودلا یهاون امآو - ١5

 ۵۱٩ سس يفنحلا هقفلا يف ةيادهلا ىلع ةياهنلا باتک امأو - ۷

 004 ساسان اتس مات مت ستم ةيادهلا حرش ةياهنلا باتک امآو - ۸

 0۲ ۰ تب تب باس سس قئاقرلا زنك حرش قئافلا رهنلا امآو - ۹

 ۵۲۱ سس عبسلا تاءارقلا يف يداهلا باتک امآ - ۰

 0171 یعفاشلا هقفلا يف يدابلا باتك امأو - ۱

 0371 م هس ىبرحلل ايادبلا باتك امأو - ۲

 ۵۲ = ایندلا یبآ نبال ایادهلا باتک امأو - ۳

 ۵۲۲ = عبسلا تاءارقلا يف ةيادبلا باتك امأو - ۶

 ۵۲۲ --- نآرقلا يناعم يف ةياهنلا غولب ىلإ ةيادبلا باتك امأو - ۵

 و سس اساس ةيفنحلا هقف يف ةيادهلا باتک امأو - 5

 6 ۷ == نزحلاو مهلا باتک امأو - ۷

 نم ىكحي ام بيجعو ناجلا فتاوه باتك امأو - ۸

 0178 سس ناهربلا حضاوب 888 يبنلاب رشب نم ناهكلا

 0Y € u فتاوہلا باتك امأو - ۹



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 واولا فرح

 يدنسلا مام مال

 ی سس هم سس مس هم مس سس سس سس سا يفاولا باتک امأو - ۰

 م سس سس سس تایرتولا باتک امآو - 0١
 تت س لجولا باتک امأو - ۲
 برس سس سس اساس سس سس سس سا طيسولاو زیجولا باتک امأو - ۳
 سس مال عرولا باتك امأو - ۶
 هيبأ نع « ىور نميف ملعلا يشولا باتك امأو - ۵

 تس ساس اس سس 88 يبنلا نع « هدج نع
 0 تولا دنع ءاملعلا اياصو باتك امأو - 5
 نسحلا ىلع ىبأل ءادتبالاو فقولا باتك امأو - ۷

 -- دمحم ركب ىبأل ءادتبالاو فقولا باتك امأو -
 نامثع حتفلا يبأل ءادتبالاو فقولا باتک امأو - ۱۸۹

 سس ةتوقايلا باتک امأو - ۰
 سس نیقیلا باتک امآو - 0١
 رباكألا ةديقع يف رهاوخاو تیقاویلا باتک امأو ۲

OO 

¢ 



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 تالسسلا سرهف

 ةحفصلا مقر عوضولا

 كرك =< ةيلوألاب لسلسلا - ۳
 0 | سس سس سس سس ةحفاصلاب لسلسلا - 6
 0 8 8س اس ا اس اس اس اس اس ماس م حا اس س ةيرمعملا ةحفاصملا - 06
 0 6 ۷ سس سس اس سا اس سس ةيرضخلا ةحفاصلا - 5
 O {A تام تام اس سا اس بس ساس سام سس م حاحا ةيشبحلا ةهحفاصلا - ۷
 سس ةيولعلا ةحفاصلا - ۸
 0 0 ٩ دات مات باما اس اس سس باس سس اس سس اس ا ةكباشملاب لسلسلا - 68
 0 0 ۲ == سأرلا ىلع ديلا عضوب لسلسملا ۰

 سأرلا ىلع ديلا عضوب لسلسلا - ١
 0 0 £ م م م م م سس رشحلا ةروس متخ دنع

 ۵ ۵ 6 سس تست مس سس فتکلا ىلع ديلا عضوب لسلسلا - ۲
 0 0522 ست سس سس سا سس سس م م حاسس ديلا ذخأب لسلسلا - ۳
 0 018/22222222222 222مل ديلا يف دعلاب لسلسلا - ۶
 0 0/2222 سس سس م ماس ديلاب ضرألا حسمب لسلسلا ۵
 07 ۱ اد تام تست سس سس اس سس سس سا ةبابسلا ضعب لسلسلا - 71
 ق تست ةيحللا ىلع ضبقلاب لسلسلا - ۷
 0۵ ]2-۲ تام مات سس سام بس اس اس سس ةحبسلا ةلوانمب لسلسلا - ۸
 ۵ ۳ === فحصلا يف رظنلاب لسلسلا - ۹
 ۵ 1 و سست ا اس سس ةحتافلا ةروس ةءارقب لسلسلا - ۰

 ۵ 7 ۵ سس تست سام لحنلا ةروس لوآ ةءارقب لسلسلا - ١
 010 سس سس فصلا ةروس ةءارقب لسلسلا - ۲



 ) ۳ سس دباع دمحم دیناسآ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 OV mms یسرکلا ةيآ ةءارقب لسلسلا - ۳

 OA mn رثوكلا كانيطعأ اناب لسلسلا - ۶

 059 ل ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لق لوقب لسلسملا ۵
 0۷۱ -- تقشنا ءامسلا اذإ ةروس ةءارق يف دوجسلاب لسلسلا - 5
 ينعآ مهللا لقف كبحأ ينإ لوقب لسلسلا - ۷

 0۵۱۷ ۲ =~ كتدابع نسحو كركشو كركذ ىلع

 ۵۷۳ ل اننامز كردأ ول ًانالف هللا محر لوقب لسلسلا - ۸

 0۷0 ل ةمالس ةلزعلا يف وار لک لوقب لسلسلا - ۵۹

 ¥0 دس تسس مزتلملا يف ءاعدلا ةباجإب لسلسلا - ۰

 ۵۱۷۷ سس صالخالا نع لاوسلاب لسلسلا - ۱

 ۵۷۸ --- رجفلا ةالص نم ةريخألا ةعکرلا يف تونقلاب لسلسلا - ۲

 ۵۱۷ ٩ 2-2 تست سل ءالاو رمتلاب ةفيضلاب لسلسلا - ۳

 ۵۱ m= زوجلاو نیا بیرقتب لسلسلا - 64

 ONY wan ءاقسالاو ماعطالاب لسلسلا - 6

 كيلر ma میقلتلاب لسلسلا - 5

 ۵ u يرحا لكأب لسلسلا - ۷

 ON سس سس سيمخلا موي رافظألا صقب لسلسلا - ۸

 OAV 2-2 سس رطفلا ديع موی يف عامسلاب لسلسلا - ۹

 OAN === ءاروشاع موي يف عامسلاب لسلسلا - ۰

 ۵۸٩ --- كلذک هتدجوف هتبرج ةاورلا نم لک لوقب لسلسلا - ۱

 0٩۰ -- قاوشألاب تلزام ةاورلا نم دحاو لك لوقب لسلسملا ۲
 0٩۱ دس نسلا نع لاؤسلاب لسلسلا - ۳
 0۳ = مسبتلاب لسلسملا - 4
 0805 2 اعم مسبتلاو كحضلاب لسلسملا ۵



W )دباع دمحم ديئاسأ نم دراشلا رصح تست >6  

 يدنسلا مامإلل

 04۷ تد ءاكبلاب لسلسلا - ۲

 0 6/۸۳ ۳ اس سا ا اا اس سس سس احا ءاکتالاب لسلسلا - ۷

 ON mmm هللاب دهشأب لسلسلا - ۸

 للا سس نالف ىلع دهشآ وار لک لوقب لسلسلا - ۹
 ل سس هسفن یلع اندهشآ وار لک لوقب لسلسلا - ۰
 1۱ | سل هلل دهشأو هللاب دهشآ وار لک لوقب لسلسلا - ۱

 1۱۳ === هللاو انثدح وأ هللاو انربخآ وار لك لوقب لسلسلا - ۲

 ۱ f تست میظعلا هللاب وار لک لوقب لسلسلا - ۳
 ي دم قحلا هنأ وار لک لوقب لسلسلا - ۶

 ي هللاو وار لك لوقب لسلسلا - ٥
 1113 فلحو وار لك لوقب لسلسلا - 57
 ۱ ۲ س يانذآ تمص وار لک لوقب لسلسلا - ۷
 1۱۳ -- يانيع تیمعو يانذآ تمص وار لك لوقب لسلسلا - ۸
 110 دس نيتاه هللا مصأ وار لك لوقب لسلسلا - ۹
 ]۱ س تبذك ام ةاورلا نم لك لوقب لسلسلا - ۰
 1۱۷ ---- يبيج يف وه اهف هتبتک ةاورلا نم لك لوقب لسلسلا - ۱

 نط هبلاغ يف فارشألاب لسلسلا - ۲

 ٩ 2 سس قسن يف ابآ رشع ىنثاب لسلسلا - ۳
 1 € س ةرشعب ءابالاب لسلسم - ٤
 ني امام سس سس مس سس سس سس سس اس ءابالا نم هعستب لسلسلا - ۵

 ۱ ءابالا نم ةرشعب لسلسلا - 57

 ۱ هرثکآ يف ءابالاب لسلسلا - ۷

 1۲5 - يناربطلا ىلإ أقباس روکذلا دنسلابو كلذك رخآ لسلسم - ۸
 نقم لل ىناربطلا ىلإ هبو كلذك رخآ لسلسم -48



 2 )ر لل دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مام ال

 11۷ لجل ىناربطلا ىلإ هبو كلذك رخآ لسلسم - ۰

 ٩1۲۸ 2 ىناربطلا ىلإ هبو كلذك رخآ لسلسم -- ۱
 ٩1۷/۸ < يناربطلا ىلإ هبو كلذك رخآ لسلسم -7
 1۲۸ --- ميعن يبآ ظفاحلا ىلإ قباسلا دنسلابو كلذک رخآ لسلسم - ۳

 114 == نييدمحملاب لسلسلا - ۶

 ۳ و تتتس يباحصلا ادع ام ًاضيأ نیدمحاب لسلسم -۵
 ۱ كلذک نیدمحاب لسلسم - ۰۲

 ۱۳ ]22م باس ل هرثکآ يف نيدمحم اب لسلسم - ۷
 IY) 72 تا ع تت عام اس بس بس مس اس تا سس اس سا كلذک لسلسم - ۸
 نري mama كلذك لسلسم - ۹

 IY mm كلذك لسلسم - ۰
 IY mmm كلذك لسلسم - ۱
 IY م سس سس سس كلذك لسلسم - ۲
 نير ua كلذک لسلسم - ۳
 YY un) كلذك لسلسم - ۶
 نفر u= كلذك لسلسم - ۵
 IY mu) كلذك لسلسم - ۲
 YE mau) كلذك لسلسم - ۷
 7[ mu كلذك لسلسم - ۸
 نت بس سس سس مس سم سس سس سس سس سس كلذک لسلسم - ۹

 7[ ۳ سا سس رس مس بس سس سس اس ترس سس كلذک لسلسم - ۰
 ۳۳ 0 ۳ سس سس سس ده سس سس سس كلذک لسلسم - ۰۱

 O mm كلذك لسلسم - ۲

 7[ ۳ 0 سل سس سس سس سس سس سس سس كلذک لسلسم - ۳



 دباع دمحم ديناسأ نم دراشلا رصح

 يدنسلا مامإلل

 10 م هبلاغ يف نييدمحألاب لسلسلا ۵۶
 ۳ سس وار لك مسا لوأ يف نيعلا فرح لسلسلا ۵
 الإ ست ما تام با اس سس سس سس اس كلذک لسلسم -7
 YA سس سس سس سس سس سس اس كلذک لسلسم -۷
 يالا سام سس سس بس تا سس سس كلذک لسلسم - ۸
 YA) تا مس مت سس اس اا اس سس اس سس كلذک لسلسم - ۵۹
 TA ua) كلذك لسلسم - ۰
 ي ا تا اس تام اس سس اس ظافح اب لسلسلا - ۱
 ق سس سام ةيفنحلاب لسلسلا -۲
 412222222222 سس سم اس ةيكلاملا ءاهقفلاب لسلسلا - ۳
 ٩6 ۲ تس اس سس اس سس ةيعفاشلا ءاهقفلاب لسلسملا ۶
 0 هبلاغ يف ةلبانحلا ءاهقفلاب لسلسملا ۵
 4 £ = ءارقلاب لسلسلا - ۰۲
 4 / 22 اس سس اس اس حاس حس سس سس اح حسا ةاحنلاب لسلسلا - ۷
 ي اس سس ام اس حا حس ماس ماع حام حا نييكملاب لسلسلا - ۸
 10 ات اس تست باس اس م حماس هرثکآ يف نییندلاب لسلسلا - ۵
 10 ا اس ساس اساس اضیآ هرثکآ يف نییندلاب لسلسلا - ۰
 100 تسمم م اس ما م حس هبلاغ يف نييقشمدلاب لسلسملا ۱
 ٩ ۵ سس هبلاغ يف ًاضيأ نییقشمدلاب رخآ لسلسم -۲
 ي ا تا سم سس سس سس ا سس كلذک لسلسم - ۳
 ]7[ ۱ تست م سس ا م ساس هبلاغ يف نييرصملاب لسلسملا ۶
 11 ل هرثكأ يف نييقارعلاب لسلسملا ۵
 هل م مس ام سم سس هرثكأ يف ةقراشملاب لسلسملا 1
 ق سا ماحس حس سا كلذك رخآ لسلسم - ۷


